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LEI N2  5.662, DE 21 DE JUNHO DE 1971 

Enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economic° (BNDE) na categoria de empresa pu-
blica e da outras providencias. 

O Presidente da RepUblica: 
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 2  0 Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° (BNDE), autarquia 
federal criada pela Lei n2 1.628, de 20 de junho de 1952, fica enquadrado, nos termos 
e para os fins do § 2 2  do art. 5 2  do Decreto-lei n 2  200, de 25 de fevereiro de 1967, na 
categoria de empresa pUblica, dotada de personalidade juridica de direito privado e 
patrimOnio proprio, corn a denominacao de Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-
nomic° (BNDE) e vinculacao ao Ministerio do Planejamento e Coordenagao Geral, nos 
termos do art. 189 do Decreto-lei n 2  200, de 25 de fevereiro de 1967. 1  

Paragrafo tinico. 0 capital inicial da empresa publica Banco Nacional do De-
senvolvimento Economic° (BNDE), dividido em acOes do valor, cada uma, de 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), pertence na sua totalidade a Uniao Federal e é 
constituido pelo valor, na data desta lei, do ativo liquid() na autarquia extinta, podendo 
ser aumentado atraves da reinversao de lucros e de outros recursos que, na forma da 
legislacao em vigor, a Uniao destinar a esse fim. 

Art. 22  Os dispositivos legais vigentes ou parcialmente modificados da Lei n 2 
 1.628, de 20 de junho de 1952, e da Lei n2  2.973, de 26 de novembro de 1956, 

constituem, no seu conjunto, o Estatuto pelo qual se rege a empresa publica Banco 
Nacional do Desenvolvimento Economic° (BNDE), regulando os fins da empresa e a 
sua estrutura administrativa, bem como os seus orgaos de direcao e de controle. 

Paragrafo intim As alteragOes do Estatuto referido neste artigo, necessarias ao 
funcionamento da empresa, serao feitas, posteriormente a data desta lei, atraves de 
decreto do Presidente da Republica, que sera arquivado no Registro do Comercio 
competente. 

1 0 BNDE passou a denominar-se Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e So-
cial (BNDES), consoante o art. 5Q do Decreto-lei rig 1.940, de 25 de maio de 1982. 
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Art. 32  Todos os dispositivos da Lei ng 1.628, de 20 de junho de 1952, e da Lei 
ng 2.973, de 26 de novembro de 1956, bem como de outros atos legislativos que se 
refiram a autarquia extinta Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° (BNDE), e 
que nao conflitem corn os preceitos legais aplicaveis as empresas ptIblicas ern geral ou 
corn as disposigoes especiais desta lei, continuam ern vigor, passando a ser deles sujei-
to, ativo ou passivo, a empresa publica Banco Nacional do Desenvolvimento Economi-
co (BNDE). 

Art. 49  Os servidores, sob qualquer modalidade, da autarquia extinta Banco Na-
cional do Desenvolvimento Economic° (BNDE), terao o prazo de 1 (urn) ano para optar 
entre a condigao de servidor corn vinculo estatutario e a de empregado sujeito a legisla-
gao vigente para as relagOes de emprego privado, segundo o que dispuser o Estatuto da 
Empresa, computado, para efeito de prestagOes a cargo do Sistema Geral de Previdencia 
Social, o tempo de servigo anterior. 

§ 1 9  Os servidores que conservarem o vinculo estatutario sera° incluidos ern 
quadro suplementar e seus cargos sera° declarados extintos a medida que vagarem, 
resguardadas as oportunidades de progresso funcional. 

§ 22  Aos servidores da extintta autarquia Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economic° (BNDE), incluidos entre os contribuintes obrigatOrios do Instituto de Previ-
clencia e Assistencia dos Servidores do Estado pelo Decreto ng 34.625, de 16 de no-
vembro de 1953, se estendem os mesmos beneficios concedidos pelo Institute aos 
funcionarios federais no que diz respeito a previdencia social e ao regime de assis-
tencia medica e hospitalar. 

Art. 59  A empresa publica Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° 
(BNDE) podera efetuar todas as operagOes bancarias necessarias a realizagdo do desen-
volvimento da economia nacional, nos setores e corn as limitagoes consignadas no seu 
Orgamento de Investimentos, observado o disposto no art. 189 do Decreto-lei ng 200, 
de 25 de fevereiro de 1967. 

Paragrafo unico. As operagOes referidas neste artigo poderao formalizar-se no 
exterior, quando necessario, para o que fica a empresa publica Banco Nacional do 
Desenvolvimento EconOmico (BNDE) autorizada a aceitar as clausulas usuais em con-
tratos internacionais, entre elas a de arbitramento. 

Art. 69  Ao contratar no exterior ou no Pais, podera a empresa ptIblica Banco 
Nacional do Desenvolvimento Economic° (BNDE) conceder a garantia da Uniao, ob-
servadas as disposigaes legais pertinentes. 

Art. 72  Os creditos da empresa ptIblica Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economic° (BNDE), de qualquer origem, poderao ser corrigidos monetariamente, ob-
servadas as normas legais vigentes. 

Art. 89  Fica o Poder Executivo autorizado a, quando julgar oportuno, transfor-
mar a empresa publica Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° (BNDE) em 
uma sociedade de economia mista tal como definida pelo inciso Ill do art. 5g do De-
creto-lei ng 200, de 25 de fevereiro de 1967, corn a mesma denominagao da empresa 
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p6blica de que trata o art. 1 2  da presente lei, e da qual sera a sucessora para todos os 
fins de direito. 

Paragrafo Clico. A participagao inicial da Uniao no capital da sociedade 
de economia mista a que se refere este artigo sera representada pelo ativo liquid() 
da Empresa Poblica, cujo valor sera apurado, antes de efetivar-se a transformagdo, 
por comissao especial de tres membros, designada pelo Ministerio do Planejamen-
to e Coordenagao Geral e constituida de representantes desse mesmo Ministerio, 
do Ministerio da Fazenda e da Empresa Publica. 

Art. 92  A sociedade de economia mista cuja criacao é autorizada nos termos 
do art. 82  desta lei obedecera, na sua constituigao, as seguintes diretrizes e normas 
basicas: 

a) revestir a forma de sociedade anonima, cujas awes corn direito a voto deverdo 
sempre pertencer, em sua maioria, a Uniao ou a entidade da administragao indireta; 

b) ter por objeto, inicialmente, o desempenho de todas as atividades de interesse 
para o desenvolvimento da economia nacional que estejam sendo exercidas pela em-
presa poblica da qual sera a sucessora; 

c) consignar no Estatuto Social disposigao no sentido de que a sociedade exercera as 
atividades do seu objeto visando a estimular a iniciativa privada, sem prejuizo do apoio a 
projetos, programas e operagOes financeiras relativos a empreendimentos que, por seu 
pioneirismo ou essencialidade, se caracterizem como de relevante interesse nacional; 

d) estabelecer no Estatuto Social que sera permitida, mantido sempre o controle 
legal acionario da sociedade pela Unido ou entidades da administragdo indireta, a 
transferencia de awes de propriedade da Uniao ou daquelas entidades a compradores 
ou subscritores do setor privado, pessoas fisicas ou juridicas; 

e) incluir no Estatuto Social disposicao que assegure o regime da legislacao traba-
Ihista para reger as relagOes de emprego do pessoal a servigo da sociedade, resguarda-
da a situacao regulada no art. 4 2  da presente lei. 

Paragrafo unico. 0 Estatuto Social da sociedade de economia mista cuja cria-
cao e autorizada pela presente lei sera aprovado por decreto do Presidente da Rep6bli-
ca, arquivado no Registro do Comercio competente, e as alteragOes subsequentes que 
forem necessarias sera° deliberadas de acordo corn o processamento e obedecerao as 
formalidades previstas na lei que estiver em vigor para as sociedades anOnimas. 

Art. 10. A Agenda Especial de Financiamento Industrial (FINAME), autarquia 
federal criada pelo Decreto-lei n 2  45, de 18 de novembro de 1966, ern cujo texto 
ficaram incorporadas, como parte integrante, as disposigOes do Decreto n 2  59.170, de 
2 de setembro de 1966, e tambem enquadrada, nos termos e para os fins do § 2 2  do 
art. 5 2  do Decreto-lei n 2  200, de 25 de fevereiro de 1967, na categoria de empresa 
p6blica, mantida a mesma denominagdo atual, corn personalidade juridica de direito 
privado, patrimonio proprio e vinculacao atraves do Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Economic° ao Ministerio do Planejamento e Coordenagdo Geral, nos termos do 
art. 189 do Decreto-lei n 2  200, de 25 de fevereiro de 1967. 

§ 1 2  0 Estatuto da empresa p6blica de que trata este artigo é o conjunto dos 
dispositivos que forem aplicaveis, do Decreto n 2  59.170, de 2 de setembro de 1966, e 
do Decreto-lei n 2  45, de 18 de novembro de 1966, os quais regularao os fins da empresa 
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e a sua estrutura administrativa, bem como os seus orgaos de diregao e de controle, 

podendo as alteragoes subsequentes ser feitas por decreto do Presidente da ReptIblica, 
arquivado no Registro do Comercio competente. 

§ 22  0 capital inicial da empresa poblica criada por este artigo para suceder a 
Agencia Especial de Financiamento Industrial (FINAME) é constituido pelo valor do ativo 

liquid° da autarquia extinta, apurado na data desta lei, pertencente esse capital, na sua 

totalidade, a empresa pOblica, de propriedade exclusiva da Uniao, Banco Nacional do 
Desenvolvimento Economic° (BNDE), sendo dividido em awes nominativas do valor, 
cada uma, de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros). 

§ 32  As awes da empresa pUblica Agencia Especial de Financiamento Indus-
trial (FINAME) so poderao pertencer a Uniao ou a entidade da administracao indireta. 

§ 42  0 regime juridic° do pessoal a servico da empresa publica de que trata 
este artigo é o do empregado sujeito a legislagao vigente para as relagaes de emprego 
privado. 

§ 52  As disposigoes do Decreto-lei n 2  45, de 18 de novembro de 1966, corn o 
texto a ele incorporado do Decreto n 2  59.170, de 2 de setembro de 1966, e nao 
conflitantes corn o que se acha disposto na presente lei, continuam em vigor, subs-

tituindo-se o Diretor-Superintendente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econo-

mic° (BNDE), cargo extinto, por urn dos Diretores dessa Empresa Publica, de indicagao 
do Presidente da Junta de Administragao a que se refere o art.6 2  do Decreto n 2 59.170, 
de 2 de setembro de 1966. 

Art. 11. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as dis-
posicOes em contrario. 

Brasilia, 21 de junho de 1971; 150 2  da Independencia e 83 2  da ReptIblica. 

EMiLIO G. MEDICI 
Armando de Brito 
Joao Paulo dos Reis Velloso 
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LEI N2  6.000, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973 

Altera a Lei n° 5.662, de 21 de junho de 1971, 
que transforma o Banco Nacional do Desenvol-
vimento Economic° (BNDE) em empresa pUbli-
ca e da outras providencias. 

O Presidente da ReptIblica: 
Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 2  Os empregados da empresa poblica Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Economic° (BNDE), que integram o respectivo Quadro Permanente de Pessoal 
em virtude de haverem exercido a opgdo a que se refere o art. 4 2, da Lei n 2  5.662, de 
21 de junho de 1971, terao computados, para o gozo dos direitos previstos na legisla-
gao trabalhista e da previdencia social, o tempo de servigo anterior prestado a Adminis-
tragao Palica, assim como, para efeito de carencia, as contribuigoes recolhidas a res-
pectiva instituigao de previdencia. 

Paragrafo tinico. Alen) das transferencias das contribuigOes vertidas ao IPASE, 
na forma do art. 114, do Decreto-lei n 2  200, de 25 de fevereiro de 1967, o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Economic° (BNDE) providenciard junto ao orgao da 
Previdencia Social a que estiver filiado, conforme cada caso, o levantamento da quan-
tia necessaria a complementar as contribuicoes de que trata o referido artigo, para que 
fiquem assegurados a aposentadoria e demais beneficios aos servidores de que trata 
este dispositivo. 

Art. 22  A prestagao de contas de cada exercicio do Banco Nacional do Desen-
volvimento Economic° (BNDE) sera submetida pelo seu Presidente ao Ministro de Es-
tado do Planejamento e Coordenagao Geral, que, com seu pronunciamento e os do-
cumentos mencionados no art. 42, do Decreto-lei n 2 199, de 25 de fevereiro de 1967, 
a enviard ao Tribunal de Contas da Uniao, ate 30 de junho do exercicio seguinte. 

Art. 32  0 disposto no art. 1 2, e seu paragrafo (irk°, estende-se aos empregados 
do Banco Nacional da Habitagdo (BNH) que ingressaram em seu Quadro de Pessoal, na 
forma do art.82, e seu paragrafo Cinico, da Lei n 2  5.762, de 14 de dezembro de 1971. 

Paragrafo tinico. Nos casos de empregados que nao eram contribuintes do 
Institute de Previdencia e Assistencia dos Servidores do Estado (IPASE), o Banco Naci- 
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onal da Habitagdo (BNH) custearA, integralmente, as contribuicOes necessarias a con-

tagem, pelo Institute Nacional de Previdencia Social (INPS), do respectivo tempo de 
servico pilblico para a concessao dos beneficios da legislacao da previdencia social. 

Art. 42  Esta lei entrard em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as alineas 

e e f do art. 15, da Lei ng 1.628, de 20 de junho de 1952, o Decreto-lei ng 526, de 9 de 
abril de 1969, e as demais disposigOes em contrario. 

Brasilia, 18 de dezembro de 1973; 152g da Independencia e 85g da ReptIblica. 

EMILIO G. MEDICI 
Julio Barata 
Joao Paulo dos Reis Velloso 
Jose Costa Cavalcanti 

14 



DECRETO-LEI N9  1.940, DE 25 DE MAIO DE 1982 

Institui contribuigao social, cria o Fundo de In-
vestimento Social (FINSOCIAL) e clá outras pro-
videncias. 

0 Presidente da Republica, no use da atribuicao que Ihe confere o inciso II do 
art. 55, e tendo em vista o disposto no § 2 9  do art. 21 da Constituigao, 

DECRETA: 

Art. 1 9  Fica instituida, na forma prevista neste Decreto-lei, contribuigao social, 
destinada a custear investimentos de carater assistencial em alimentagao, habitagdo 
popular, sat:1de, educagao, justiga e amparo ao pequeno agricultor.' 

§ 1 2  A contribuigao social de que trata este artigo sera de 0,5% (meio por 
cento) e incidira mensalmente sobre: 

a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e servigos, de 
qualquer natureza, das empresas pCiblicas ou privadas definidas como pessoa juridica 
ou a elas equiparadas pela legislagao do imposto de renda; 

b) as rendas e receitas operacionais das instituigOes financeiras e entidades a elas 
equiparadas, permitidas as seguintes exclusOes: encargos corn obrigagOes por 
refinanciamentos e repasse de recursos de orgaos oficiais e do exterior; despesas de 
captagao de titulos de renda fixa no mercado aberto, em valor limitado ao das rendas 
obtidas nessas operagoes; juros e corregao monetaria passiva decorrentes de empres-
timos efetuados ao Sistema Financeiro da Habitagao; variagao monetaria passiva dos 
recursos captados do pilblico; despesas corn recursos, em moeda estrangeira, de deben-
tures e de arrendamento; e despesas corn cessao de creditos corn coobrigagdo, em valor 
I im itado ao das rendas obtidas nessas operagoes, somente no caso das instituigOes cedentes; 

c) as receitas operacionais e patrimoniais das sociedades seguradoras e entidades 
a ela equiparadas. 2  

§ 29  Para as empresas pithlicas e privadas que realizam exclusivamente venda 
de servigos, a contribuigao sera de 5% (cinco por cento) e incidird sobre o valor do 
imposto de renda devido, ou como se devido fosse. 

1 Redagdo dada pela Lei n 2  7.611, de 8 de julho de 1987. 
2 Redagao dada pelo Decreto-lei n2  2.397, de 21 de dezembro de 1987. 
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§ 39  A contribuicao nao incidira sobre a venda de mercadorias ou servicos 

destinados ao exterior, nas condigoes estabelecidas em Portaria do Ministro da Fazenda. 
§ 49  Nao Integra as rendas e receitas de que trata o § 1 9  deste artigo, para 

efeito de determinagao da base de calculo da contribuicao, conforme o caso, o 
valor: 

a) do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto sobre Transportes 
(IST), do Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustiveis Liquidos e Gasosos (IULCLG), 
do Imposto Unico sobre Minerais (IUM) e do Imposto Unico sobre Energia Eletrica 
(IUEE), quando destacados em separado no documento fiscal pelos respectivos contri-
bu ntes; 

b) dos emprestimos compulsorios; 
c) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer titulo con-

cedidos incondicionalmente; 
d) das receitas de Certificados de Depositos Interfinanceiros.' 
§ 	Em relacao aos fatos geradores ocorridos no ano de 1988, a aliquota de 

que trata o § 1 9  deste artigo sera acrescida de 0,1% (um decimo por cento). 0 acresci-
mo de receita correspondente a elevacao da aliquota sera destinado a fundo especial 
com a finalidade de fornecer recursos para financiamento da reforma agraria. 4  

Art. 29  A arrecadagao da contribuicao sera feita pelo Banco do Brasil S.A. e 
pela Caixa Economica Federal e seus agentes, na forma disciplinada em Portaria do 
Ministro da Fazenda. 

Art. 39  Fica criado o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), destinado a 
dar apoio financeiro a programas e projetos de carater assistencial, relacionados com a 

alimentacao, habitacao popular, saode, educagao, justica e amparo ao pequeno agri-
cultor. 5  

Art. 42  Constituem recursos do FINSOCIAL: 
I — o produto da arrecadacao da contribuicao instituida pelo art. 1 9  deste Decre- 

to-lei; 
II — recursos de dotagoes orcamentarias da Unido; 
III — retornos de suas aplicagaes; 

IV — outros recursos de origem interna ou externa, compreendendo repasses e 
financiamentos. 

Art. 52  0 Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° (BNDE) passa a deno-

minar-se Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social (BNDES). 
§ 1° Sem prejuizo de sua subordinagao tecnica a autoridade monetaria, o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social (BNDES) fica vinculado 

administrativamente a Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica 
(SEPLAN). 

3 Redagdo dada pelo Decreto-lei ng 2.397, de 21 de dezembro de 1987. 
4 Redagdo dada pelo Decreto-lei ng 2.397, de 21 de dezembro de 1987. 
5 Redagdo dada pela Lei ng 7.611, de 8 de julho de 1987. 
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§22 0 Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidencia da Reptl-
blica e o Ministro da IndUstria e do Comercio adotarao as providencias necessarias ao 
cumprimento do disposto neste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 62  0 Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) sera administrado pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento EconOmico e Social (BNDES), que aplicara os 
recursos disponiveis em programas e projetos elaborados segundo diretrizes estabelecidas 
pelo Presidente da RepUblica. 

Paragrafo tinico. A execucao desses programas e projetos dependera de apro-
vacao do Presidente da ReptIblica. 

Art. 72  Este Decreto-lei entrara em vigor na data de sua publicacao e produzira 
efeitos a partir de 1-9. de junho de 1982. 

Brasilia, em 25 de maio de 1982; 161 12  da Independencia e 94g da ReptIblica. 

JOAO FIGUEIREDO 
Ernane GaIveas 
Joao Camilo Penna 
Delfim Netto 
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DECRETO N2  4.418, DE 11 DE OUTUBRO DE 2002 

Aprova novo Estatuto Social da empresa publi-
ca Banco Nacional de Desenvolvimento Econei-
mico e Social (BNDES). 

0 Presidente da RepUblica, no use da atribuicao que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituicao, e de acordo corn o paragrafo onico do art. 9 2  da Lei n2  5.662, de 
21 de junho de 1971, 

DECRETA: 

Art. 1 2  Fica aprovado, na forma do Anexo a este Decreto, o Estatuto Social da 
empresa poblica Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social — BNDES. 

Art. 22  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo. 

Art. 3 2  Revogam-se os Decretos n°= 104, de 22 de abril de 1991, 2.253, de 13 
de junho de 1997, 2.578, de 5 de maio de 1998, 3.077, de 1 2  de junho de 1999, 
3.738, de 30 de janeiro de 2001, 3.888, de 17 de agosto de 2001; e os Decretos de 15 
de junho de 1993, de 17 de janeiro de 1995 e 11 de julho de 1995, que clispOem 
sobre o Estatuto Social do BNDES. 

Brasilia, 11 de outubro de 2002; 181 2  da Independencia e 114 2  da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Sergio Silva do Amaral 
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ESTATUTO SOCIAL DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL - BNDES 

CAPITULO I 
DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURA00 

Art. 1 9  0 Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social - BNDES, 
empresa ptIblica dotada de personalidade juridica de direito privado e patrimonio 
proprio, reger-se-a pelo presente Estatuto Social e pelas disposigOes legais que Ihe 
forem aplicaveis. 

Paragrafo Link°. 0 BNDES fica sujeito a supervisao do Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. 

Art. 22  0 BNDES tern sede e foro em Brasilia, Distrito Federal, e atuacao em 
todo o territOrio nacional, podendo instalar e manter, no Pais e no exterior, escritorios, 
representacOes ou agendas. 

Art. 39  0 BNDES e o principal instrumento de execucao da politica de investi-
mento do Governo Federal e tern por objetivo primordial apoiar programas, projetos, 
obras e servicos que se relacionem corn o desenvolvimento economic° e social do Pais. 

Art. 49  0 BNDES exercitara suas atividades, visando a estimular a iniciativa 
privada, sem prejuizo de apoio a empreendimentos de interesse nacional a cargo do 
setor ptIblico. 

Art. 5 9  0 prazo de duracao do BNDES é indeterminado. 

CAPITULO II 
DO CAPITAL E DOS RECURSOS 

Art. 62  0 capital do BNDES é de R$ 11.362.583.566,02 (onze bilhOes, trezen-
tos e sessenta e dois milhOes, quinhentos e oitenta e tres mil, quinhentos e sessenta e 
seis reais e dois centavos), dividiclo em 6.273.711.452 (seis bilhOes, duzentos e setenta 
e tres milhoes, setecentas e onze mil e quatrocentas e cinquenta e duas) awes 
nominativas, sem valor nominal. 

§ 1 9  0 capital do BNDES podera ser aumentado, por decreto do Poder Execu-
tivo, mediante a capitalizacao de recursos que a Uniao destinar a esse fim, bem assim 
da reserva de capital constituida nos termos dos arts. 167 e 182, § 2g, da Lei ng 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, mediante deliberacao do Conselho de Administracao. 

§ 2g A totalidade das awes que compOem o capital do BNDES é de proprieda-
de da Uniao. 

§ 32  Sobre os recursos transferidos pela Unido destinados a aumento do capital 
social incidirao encargos financeiros equivalentes a taxa do Sistema Especial de Liqui-
dacao e de CustOdia - SELIC, a partir do recebimento dos creclitos ate a data da capi-
talizacao. 

Art. 72  Constituem recursos do BNDES: 
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I — os de capital, resultantes da conversao, em especie, de bens e direitos; 
II — as receitas operacionais e patrimoniais; 
III — os oriundos de operagOes de credit°, assim entendidos os provenientes de 

emprestimos e financiamentos obtidos pela entidade; 
IV — as doagOes de qualquer especie; 
V — as dotagOes que !he forem consignadas no orcamento da Uniao; 
VI — a remuneragao que lhe for devida pela aplicagao de recursos originarios de 

fundos especiais instituidos pelo Poder Public° e destinados a financiar programas e 
projetos de desenvolvimento economic° e social; 

VII — os resultantes de prestagao de servigos. 

CAPITULO III 
DAS OPERAcOES 

Art. 82  0 BNDES, diretamente ou por intermedio de empresas subsidiarias, 
agentes financeiros ou outras entidades, exercera atividades bancarias e realizara ope-
ragOes financeiras de qualquer genero, relacionadas corn suns finalidades, competin-
do-Ihe, particularmente: 

I — financiar, nos termos do art. 239, § 1 2, da Constituigao, programas de desen-
volvimento economic°, corn os recursos do Programa de Integragao Social — PIS, cria-
do pela Lei Complementar n 2  7, de 7 de setembro de 1970, e do Programa de Forma-
gab do Patrimonio do Servidor PUblico — PASEP, criado pela Lei Complementar n 2  8, de 
3 de dezembro de 1970; 

II — promover a aplicagao de recursos vinculados ao Fundo de Participagao PIS-
PASEP, ao Fundo da Marinha Mercante — FMM e a outros fundos especiais instituidos 
pelo Poder PUblico, em conformidade corn as normas aplicaveis a cada um; e 

III — realizar, na qualidade de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desen-
volvimento — FND, as atividades operacionais e os servicos administrativos pertinentes 
aquela autarquia. 

§ 	Nas operagoes de que trata este artigo e em sua contratagao, o BNDES 
podera atuar como agente da Uniao, de Estados e de Municipios, assim como de 
entidades autarquicas, empresas pGblicas, sociedade de economia mista, fundagoes 
pUblicas e organizagOes privadas. 

§ 22  As operagOes do BNDES observarao as limitagoes consignadas em seu 
orgamento global de recursos e dispendios. 

Art. 9-2  0 BNDES podera tambem: 
I — contratar operagOes, no Pais ou no exterior, corn entidades estrangeiras ou 

internacionais, sendo licita a aceitagao da forma e das clausulas usualmente adotadas 
nos contratos externos, inclusive o compromisso de dirimir por arbitramento as duvidas 
e controversias; 

II — financiar investimentos realizados por empresas de capital national no exte-
rior, sempre que contribuam para promover exportagOes; 

III — financiar e fomentar a exportacao de produtos e de servigos, inclusive servi-
gos de instalacao, compreendidas as despesas realizados no exterior, associadas a ex-
portagdo; 

23 



IV — efetuar aplicagOes nao reembolsaveis em projetos ou programas de ensino e 
pesquisa, de natureza cientifica ou tecnologica, inclusive mediante cloaca° de equipa-
mentos tecnicos ou cientificos e de publicagOes tecnicas a instituigOes que se dedi-
quem a realizagao dos referidos projetos ou programas ou tenham dele recebido cola-
boragao financeira corn essa finalidade especifica; 

V — efetuar aplicagOes nao reembolsaveis, destinadas especificamente a apoiar 
projetos, investimentos de carater social, nas areas de geragao de emprego e renda, 
servigos urbanos, sailde, educagao e desportos, justiga, alimentagao, habitagao, meio 
ambiente, desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e 
social, bem como projetos de natureza cultural, observadas as normas regulamentares 
expedidas pela Diretoria; e 

VI — realizar, como entidade integrante do sistema financeiro nacional, quais-
quer outras operagOes no mercado financeiro ou de capitais, em conformidade corn as 
normas e diretrizes do Conselho Monetario Nacional. 

Paragrafo tinico. Nos casos de garantia do Tesouro Nacional a creditos obtidos 
no exterior, na forma do art. 3 2  do Decreto-Lei ng 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, 
o BNDES, atendidas as condigoes nele fixadas, prestard a garantia na qualidade de 
agente financeiro da Uniao, fiscalizando a execugao do contrato. 

Art. 10. Para a concessao de colaboragao financeira, o BNDES procedera: 
I — ao exame tecnico e economico-financeiro do projeto e de suas implicagOes 

sociais e ambientais; 
II — a verificagao da seguranga do reembolso, exceto nos casos de colaboragao 

financeira que, por sua natureza, envolva a aceitagao de riscos naturais ou nao esteja 
sujeita a reembolso, na forma dos incisos IV e V do art. 9 2; e 

III — a seu criteria a apuragao da eventual existencia de restrigOes a idoneidade 
da empresa postulante e dos respectivos titulares e administradores, a criterio do BNDES. 

Paragrafo unico. A colaboragao financeira do BNDES sera limitada aos per- 
centuais que forem aprovados pela Diretoria para programas ou projetos especificos. 

CAPITULO IV 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAcit0 

Art. 11. 0 orgao de orientagao superior do BNDES e o Conselho de Adminis-
tragao, composto por: 

— oito membros, dentre eles o Presidente do Conselho, sendo urn deles indica-
do pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orgamento e Gestao, e os demais indica-
dos pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior; e 

II — o Presidente do BNDES, que exercera a Vice-Presidencia do Conselho. 
§ 1g Os membros mencionados no inciso I sera° nomeados pelo Presidente da 

Rep6blica dentre brasileiros de notorios conhecimentos e experiencia, idoneidade moral 
e reputagao ilibada, corn mandato de tres anos, contados a partir da data de publica-
gao do ato de nomeagdo, podendo ser reconduzidos por igual period°. 

§ 22  0 membro do Conselho de Administragao, nomeado na forma do § 1 2, 
que houver sido reconduzido so podera voltar a fazer parte do Colegiado apps decor-
rido, pelo menos, urn ano do termino de seu ultimo mandato. 

§ 32  A investidura dos membros do Conselho de Administragao far-se-a me-
diante assinatura em Iivro de termo de posse. 
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§ 42  Na hipotese de recondugdo, o prazo do novo mandato conta-se a partir 
da data do termini°,  da gestao anterior. 

§ 52  Findo o mandato, o membro do Conselho de Administragao permanecera 
no exercicio do mandato ate a nomeagao de substituto. 

§ 62  Em caso de vacancia no curso do mandato, sera nomeado novo Conse-
Iheiro, que completard o prazo de gestao do substituido. 

§ 72  Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho de Adminis-
tragao farao jus a honorarios mensais correspondentes a dez por cento da remunera-
gao media mensal dos Diretores e o pagamento dos honorarios sera trimestral, deven-
do ser efetuado no mes seguinte em que se realizar a reunido ordinaria do period°. 

Art. 12. Compete ao Conselho de Administragao: 
I — opinar, quando solicitado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, In-

&Istria e Comercio Exterior sobre questOes relevantes pertinentes ao desenvolvimento 
economic° e social do Pais e que mais diretamente se relacionem corn a agdo do 
BNDES; 

II — aconselhar o Presidente do BNDES sobre as linhas gerais orientadoras da 
acao do Banco e promover, perante as principals instituigOes do setor economic° e 
social, a divulgagao dos objetivos, programas e resultados da atuagao do Banco; 

HI — examinar e aprovar, por proposta do Presidente do BNDES, politicas gerais 
e programas de atuacao a longo prazo, em harmonia corn a politica economico-finan-
ceira do Governo Federal; 

IV — definir os niveis de algada decisoria da Diretoria e do Presidente, para fins 
de aprovagao de operagoes; 

V — aprovar o Programa de Dispendios Globais e acompanhar a sua execugao; 

VI — apreciar os relatorios anuais de auditoria e as informagOes sobre os resulta-
dos da agao do BNDES, bem como sobre os principals projetos por este apoiados; 

VII — manifestar-se sobre os balangos patrimoniais e as demais demonstracties fi-
nanceiras, propondo a criagao de reservas e opinando sobre a destinacao dos resultados; 

VIII — deliberar sobre o aumento do capital do BNDES mediante incorporagdo 
de reservas de capital constituidas nos termos dos arts. 167 e 182, § 2 2, da Lei n2 

 6.404, de 1976; 
IX — opinar sobre a proposta de extingao, associagao, fusao ou incorporacao de 

empresas subsidiarias, para a realizagao de servigos auxiliares ou para a execugao de 
empreendimentos cujos objetivos estejam compreendidos na area de atuagao do 
BNDES; 

X — decidir sobre os vetos do Presidente do BNDES as deliberagoes da Diretoria; 
XI — designar o Chefe da Auditoria, por proposta do Presidente do BNDES; e 

XII — dirimir questoes em que nao haja previsao estatutaria, aplicando, 
subsidiariamente, a Lei n 2  6.404, de 1976. 

Art. 13. 0 Conselho de Administragao reunir-se-S, ordinariamente, no ulti-
mo mes de cada trimestre do ano civil e, extraordinariamente, sempre que for convo-
cado pelo Presidente, a seu criteria ou por solicitagao de, pelo menos, dois de seus 
membros. 
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§ 1 9  0 Conselho somente deliberara corn a presenga de, pelo menos, quatro 
de seus membros. 

§ 29  As deliberacties do Conselho sera° tomadas por maioria de votos e 
registradas em atas, cabendo ao Presidente, alem do voto ordinario, o voto de qualidade. 

CAPITULO V 

DA DIRETORIA 

Art. 14. 0 BNDES sera administrado por uma Diretoria composta pelo Presi-
dente, pelo Vice-Presidente e por cinco Diretores, sem designagdo especial, todos 
nomeados pelo Presidente da Republica e demissiveis ad nutum. 

§ 1 9  A nomeagao do Presidente e do Vice-Presidente sera feita por prazo 
indeterminado e a dos Diretores obedecera ao regime de mandato corn duragao de 
tres anos, admitida a recondugao por igual period°. 

§ 22  Aplicam-se aos integrantes da Diretoria, no que couber e nos termos das 
normas especificas, os direitos e vantagens atribuidos ao pessoal do BNDES, mediante 
aprovagao do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indostria e Comercio Exterior. 

§ 39  A investidura dos membros da Diretoria far-se-a mediante assinatura em 
livro de termo de posse. 

Art. 15. Compete a Diretoria: 
I — aprovar, em harmonia corn a politica economico-financeira do Governo Fe-

deral e corn as diretrizes do Conselho de Administragao: 
a) as linhas orientadoras da acao do BNDES; e 
b) as normas de operagOes e de administragao do BNDES, mediante expedigao 

dos regulamentos especificos; 
II — apreciar e submeter ao Conselho de Administragdo o Programa de Dispen-

dios Globais e aprovar o orgamento gerencial do BNDES, que reflete o fluxo financeiro 
do periodo; 

III — aprovar as normas gerais de administragdo de pessoal, inclusive as relativas 
a fixacao do quadro; 

IV — aprovar a organizagao interna do BNDES e a respectiva distribuigao de 
competencia, bem como a criagao de escritorios, representacOes ou agendas; 

V — deliberar sobre operacOes de responsabilidade de urn so cliente, situadas no 
respectivo nivel de alcada decisoria estabelecido pelo Conselho de Administragao; 

VI — autorizar aplicagOes nao reembolsaveis, para os fins previstos nos incisos IV 
e V do art. 99; 

VII — autorizar a aquisigao, alienagdo e oneragdo de bens imoveis e valores mo-
biliarios, bem como a renoncia de direitos, transagoes e compromisso arbitral, poden-
do estabelecer normas e delegar poderes; 

VIII — pronunciar-se sobre as demonstragoes financeiras trimestrais, encaminhan-
do-as ao Conselho Fiscal; 

IX — autorizar a realizagao de acordos, contratos e convenios que constituam 
Onus, obrigagOes ou compromissos para o BNDES; 

X — pronunciar-se sobre todas as materias que devam ser submetidas ao Conse-
lho de Administragdo; 
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XI — conceder ferias e licengas aos membros da Diretoria; e 
XII — fazer publicar, no Diario Oficial da Uniao, depois de aprovado pelo Minis-

tro de Estado do Desenvolvimento, IndOstria e Comercio Exterior, observada a legisla-
gao especifica em cada caso: 

a) o regulamento de licitagdo; 
b) o regulamento de pessoal, corn os direitos e deveres dos empregados, o regi-

me disciplinar e as normas sobre apuracao de responsabilidade; 
c) o quadro de pessoal, corn a indicagao, em ties colunas, do total de emprega-

dos e os nCimeros de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou catego-
ria, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e 

d) o piano de salarios, beneficios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 
componham a retribuigao de seus empregados. 

Art. 1 6. A Diretoria reunir-se-S, ordinariamente, uma vez por semana e, extra-
ordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente do BNDES, deliberando corn 
a presenga de, pelo menos, quatro de seus membros. 

§ 1 2  As deliberagOes da Diretoria sera° tomadas por maioria de votos e registradas 
em atas, cabendo ao Presidente, alem do voto ordinario, o de qualidade. 

§ 	0 Presidente podera vetar as deliberagOes da Diretoria, submetendo-as 
ao Conselho de Aciministragao. 

Art. 1 7. Compete ao Presidente: 
I — representar o BNDES, em juizo ou fora dele, podendo delegar essa atribui-

gao, em casos especificos, e, em nome da entidade, constituir mandatarios ou procura-
dores; 

II — convocar e presidir as reuniOes da Diretoria; 
III — administrar e dirigir os bens, servicos e negocios do BNDES e decidir, por 

proposta dos responsaveis pelas respectivas areas de coordenacao, sobre operagOes de 
responsabilidade de um so cliente situadas no respectivo nivel de algada decisOria 
estabelecido pelo Conselho de Administragdo; 

IV — designar, dentre os membros da Diretoria, o Secretario-Executivo do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento (FND), a quem cabera a representacao ativa e passiva 
dessa Autarquia; 

V — superintender e coordenar o trabalho das unidades do BNDES, podendo 
delegar competencia executiva e decisoria e distribuir, entre o Vice-Presidente e os 
Diretores, a coordenagdo dos servicos do Banco; 

VI — baixar normas necessarias ao funcionamento dos &gabs e servicos do BNDES, 
de acordo corn a organizagao interna e a respectiva distribuigao de competencia 
estabelecidas pela Diretoria; 

VII — admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendi-
dos na administragao de pessoal, de acordo corn as normas e criterios previstos em lei 
e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuigao no todo ou em parte; 

VIII — autorizar a aquisigao, alienagdo e oneragao de bens moveis, exceto valores 
mobiliarios, podendo estabelecer normas e delegar poderes; 

IX — enviar ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, IndCistria e Cornercio 
Exterior, no prazo legal, para seu exame e posterior remessa ao Tribunal de Contas da 

27 



Uniao, a prestagao de contas anual dos administradores do BNDES e as demonstragOes 
financeiras relativas ao exercicio anterior, acompanhadas do pronunciamento do Con-
selho Fiscal e do Conselho de Administragao; 

X — enviar as autoridades competentes, nos prazos regulamentares, dodos sobre 
materia orgamentaria e outras informagOes sobre o andamento dos trabalhos do BNDES 
e de suas operagOes; 

XI — submeter, no prazo regulamentar, ao orgao competente do Ministerio do 
Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, o Programa de Dispendios Globais do 
BNDES; 

XII — submeter, semestralmente, a Presidencia da Republica, por intermedio 
do Min istro de Estado do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, os 
balancetes do PIS—PASEP, assim como a relagao geral das aplicagOes dos recursos 
desse fundo; 

XIII — designar substitutos para os membros da Diretoria, em seus impedimentos 
temporarios, que nao possam ser atendidos mediante iedistribuigao de tarefas, e, no 
caso de vaga, ate o preenchimento desta pelo Presidente da RepUblica; e 

XIV — apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administragao relatorio das 
atividades do BNDES. 

Art. 18. Compete ao Vice-Presidente: 
I— responder pelo desempenho das atribuigoes do Presidente do Banco em suas 

ausencias ou impedimentos; 
II — participar das reunioes do Conselho de Administragao; e 
III — exercer as demais atribuigoes previstas para os Diretores. 
Paragrafo Unico. As atribuigoes previstas no inciso I deste artigo aplicam-se 

tambem a hipotese de vacancia do cargo de Presidente do BNDES. 

Art. 19. A cada Diretor compete: 
1 — coadjuvar o Presidente na diregao e coordenagao das atividades do BNDES; 
II — participar das reuniOes da Diretoria, concorrendo para assegurar a definigao 

de politicos pelo BNDES e relatando os assuntos da respectiva area de coordenagao; 
III — exercer as tarefas de coordenagao que lhe forem atribuidas pelo Presidente; e 
IV — exercer as fungoes executivas e decisorias que Ihe forem delegadas pelo 

Presidente. 

Art. 20. Os contratos que o BNDES celebrar ou em que vier a intervir e os atos 
que envolvam obrigagOes ou responsabilidades por parte do Banco serao assinados: 

I — pelo Presidente, em conjunto corn urn Diretor, quando importem compro-
misso de valor equivalente a montante situado dentro do nivel de algada decisoria 
atribuido a Diretoria ou quando correspondam as aplicagOes previstas nos incisos IV e 
V do art. 9 2; 

II — pelo Presidente, isoladamente, ou por dois Diretores, em conjunto, quando 
importem compromisso de valor equivalente a montante situado abaixo do nivel de 
algada decis6ria atribuido a Diretoria. 

§ 1° Os documentos previstos neste artigo poderao ser assinados por urn ou 
mais procuradores, constituidos para essa expressa finalidade, pelo Presidente, isolada- 
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mente, ou em conjunto corn urn Diretor, ou por dois Diretores, na forma e para os fins 
dos incisos I e II deste artigo. 

§ 22  Os titulos ou documentos emitidos em decorrencia de obrigagOes 
contratuais, bem como os cheques e outras obrigagOes de pagamento sera° assinados 
pelo Presidente, que podera delegar esta atribuigao. 

§ 32  Na hipotese de delegagao da atribuigao referida no § 2 2, os titulos, docu-
mentos, cheques e outras obrigagoes deverao conter, pelo menos, duas assinaturas. 

CAPITULO VI 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 21. 0 Conselho Fiscal do BNDES sera composto de tres membros e tres 
suplentes, todos corn mandato de dois anos, admitida a recondugao por igual period°, 
sendo dois membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelo Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indostria e Comercio Exterior e urn membro efetivo e respectivo 
suplente indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representantes do Te-
souro Nacional, nomeados pelo Presidente da Republica, ern qualquer dos casos. 

§ 1 2  0 membro do Conselho Fiscal que houver sido reconduzido so podera 
voltar a fazer parte do Conselho depois de decorrido, pelo menos, um ano do termino 
de seu Ultimo mandato. 

§ 22  A investidura dos membros do Conselho Fiscal far-se-a mediante registro 
na ata da primeira reuniao de que participarem. 

§ 32  0 prazo de mandato conta-se a partir da data da publicagao do ato de 
nomeagdo. 

§ 42  Findo o mandato, o membro do Conselho Fiscal permanecera no exerci-
cio do cargo ate a nomeagao do substituto. 

§ 52  Na hipotese de recondugao, o prazo do novo mandato contar-se-d a par-
tir do termino do mandato anterior. 

§ 62  Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho Fiscal farao 
jus a honorarios mensais correspondentes a dez por cento da remuneragao media 
mensal dos Diretores, alem do reembolso, obrigatorio, das despesas de locomogao e 
estada necessarias ao desempenho da fungao. 

Art. 22. Cabe ao Conselho Fiscal examinar e emitir parecer sobre os balangos 
patrimoniais e demais demonstragOes financeiras, bem como sobre as prestagOes de 
contas semestrais da Diretoria do BNDES, e exercer outras atribuigaes previstas na Lei 
das Sociedades por Agoes. 

Paragrafo Link°. Os orgaos de administragao sao obrigados a disponibilizar, 
por mein de comunicagao formal, aos membros ern exercicio do Conselho Fiscal, den-
tro de dez dias, copia das atas de suas reuniOes e, dentro de quinze dias de sua elabo-
ragao, copias dos balancetes e demais demonstragoes financeiras elaboradas periodi-
camente, bem como dos relatorios de execugdo do orgamento. 

CAPITULO VII 
DO EXERCICIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAcOES FINANCEIRAS E DOS LUCROS 

Art. 23. 0 exercicio social do BNDES coincidird corn o ano civil. 
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Art. 24. 0 BNDES levantara demonstragOes financeiras e procedera a apura-
cao do resultado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada exercicio. 

Art. 25. Do resultado do exercicio, feita a deducao para atender a prejuizos 
acumulados e a provisao para imposto sobre a renda, o Conselho de Administragao 
propora ao Ministro de Estado da Fazenda a sua destinagao, observando as parcelas 
de: 

I — cinco por cento para a constituicao da Reserva Legal, ate que alcance vinte 
por cento do capital social; e 

II — vinte e cinco por cento, no minimo, para o pagamento de dividendos. 
§ 1 2  Podera ser imputado ao valor destinado a dividendos, apurado na forma 

prevista neste artigo, integrando a respectiva importancia, para todos os efeitos legais, 
o valor da remuneragao, paga ou creditada, a titulo de juros sobre o capital proprio, 
nos termos do art. 92, § da Lei n2  9.249, de 26 de dezembro de 1995, e legislagao 
pertinente. 

§ 22  0 valor dos juros pagos ou creditados na forma do § 1 2  nao podera ultra-
passar o montante destinado ao pagamento dos dividendos, do qual serao deduzidos. 

§ 3 2  Os prejuizos acumulados devem, preferencialmente, ser deduzidos do 
capital social na forma prevista no art. 173 da Lei n 2  6.404, de 1976. 

§ 42  Do resultado do exercicio, obtido apos a constituicao da reserva legal e da 
provisao para pagamento dos dividendos, o Conselho de AcIministragao propora a 
participagao dos empregados, nas bases e condigOes estabelecidas na legislagao em 
vigor. 

§ 52  0 saldo, se houver, sera apresentado ao Ministro de Estado da Fazenda, 
acompanhado de piano de aplicagao elaborado pelo Conselho de Administragao. 

§ 62  Sobre os valores dos dividendos e dos juros, a titulo de remuneragdo sobre 
o capital proprio, devidos ao Tesouro Nacional, incidirao encargos financeiros equiva-
lentes a taxa SELIC, a partir do encerramento do exercicio social ate o dia do efetivo 
recolhimento ou pagamento, sem prejuizo da incidencia de juros moratorios quando 
esse recolhimento ou pagamento nao se verificar na data fixada em lei ou deliberagao 
do Conselho de Administragao, devendo ser considerada como a taxa diaria, para a 
atualizacao desse valor durante os cinco dias 6teis anteriores a data do pagamento ou 
recolhimento, a mesma taxa SELIC divulgada no quinto dia util que antecede o dia da 
efetiva quitagao da obrigagao. 

§ 72  A proposta sobre a destinacao do lucro do exercicio, alp& a aprovacao do 
Ministro de Estado da Fazenda, devera ser publicada no Diario Oficial da Uniao em ate 
trinta dias, a contar da data em que for aprovada. 

CAPITULO VIII 
DA ORGANIZA00 INTERNA E DO PESSOAL 

Art. 26. A estrutura organizacional do BNDES e a respectiva distribuicao de 
competencia sera° estabelecidas pela Diretoria, mediante proposta do Presidente do 
Banco. 

Paragrafo Unico. 0 orgao de auditoria interna do BNDES vincula-se direta-
mente ao Presidente do Conselho de Administracao. 

Art. 27. Aplica-se ao pessoal do BNDES o regime juridic° estabelecido pela 
legislagdo vigente para as relagOes de emprego privado. 
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§ 1 9  0 ingresso do pessoal far-se-a mediante concurso palico de provas ou de 
provas e titulos, observadas as normas especificas expedidas pela Diretoria. 

§ 22  A requisicao de servidores da Administragao Publica direta ou indireta far-
se-a de acordo corn as peculiaridades de cada caso, observado o disposto na legislacao 
pertinente. 

CAPITULO IX 
DAS DISPOSIOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 28. 0 BNDES observara as normas gerais orgamentarias e contabeis 
expedidas pelo Conselho Monetario Nacional, sem prejuizo do cumprimento de dis-
positivos legais aplicaveis as empresas pCiblicas nas areas orgamentaria e conta'bil. 

Art. 29. 0 BNDES podera destinar recursos para a constituigao de fundos es-
pecificos que tenham por objetivo precipuo apoiar, em conformidade corn o regula-
mento aprovado pela Diretoria, o desenvolvimento de iniciativas concernentes aos 
programas e projetos de que tratam os incisos IV e V do art. 9 2  deste Estatuto. 

Paragrafo (Ink°. Os fundos a que se refere o caput deste artigo sera° constitui-
dos de: 

I — dotagOes consignadas no orgamento de aplicagOes do BNDES, corresponden-
tes a ate dez por cento do seu lucro liquid() no ano anterior e limitadas a cinco decimos 
por cento do seu patrimonio liquido; e 

II — doagOes e transferencias efetuadas ao BNDES para as finalidades previstas no 
caput deste artigo. 

Art. 30. 0 BNDES submetera a previa anuencia do Ministerio da Fazenda a 
realizacao de quaisquer dos seguintes atos de natureza societaria: 

I — alienacao, no todo ou em parte, de awes do seu capital social ou de suas 
controladas; aumento do seu capital social por subscrigao de novas awes; renoncia a 
direitos de subscrigao de awes ou debentures conversiveis em awes de empresas 
controladas; venda de debentures conversiveis em awes de sua titularidade de emis-
sao de empresas controladas; ou, ainda, a emissao de quaisquer titulos ou valores 
mobiliarios, no Pais ou no exterior; 

H — operagOes de cisao, fusao ou incorporagao de suas subsidiarias e controladas; 
III — permuta de awes ou outros valores mobiliarios, de emissao das empresas 

referidas no inciso II deste artigo; e 
IV — assinatura de acorcios de acionistas ou renCincia de direitos neles previstos, 

ou, ainda, assuncao e quaisquer compromissos de natureza societaria referentes ao 

disposto no art. 118 da Lei n-2- 6.404, de 1976. 
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Alterado pela Instrucao 48/98, de 29.09.98 

INSTRUcAo 48/98 

A Junta de Administragao da Agencia Especial de Financiamento Industrial —

FINAME, em reunido ordinaria, realizada em 29 de setembro de 1998, 

RESOLVE: 

Alterar e consolidar o Regulamento da FINAME, modificando o Capitulo VIII que 
passa a denominar-se Do Exercicio Social, mudando-se o anterior Capitulo VIII — Das 
DisposigOes Gerais para Capitulo IX, com a consequente renumeragao dos artigos que 

integram o Capitulo IX, passando o referido Regulamento a ter a redagdo em anexo. 
Esta Instrucao entra em vigor na presente data. 

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1998. 

JOSE PIO BORGES 
Presidente em exercicio 
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REGULAMENTO DA FINAME' 

CAPITULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1 2  — A Agencia Especial de Financiamento Industrial — FINAME, instituida 
pelo Decreto n 2  59.170, de 2 de setembro de 1966, corn base no art. 87, item I, da 

Constituicao Federal e art. 69 da Lei n 2  4.728, de 14 de julho de 1965, para gerir o 
Fundo criado pelo Decreto n 2  55.275, de 22 de dezembro de 1964, transformada em 
empresa poblica pela Lei n 2  5.662, de 21 de junho de 1971, tern por objetivo: 

— atender as exigencias financeiras da crescente comercializacao de maquinas 

e equipamentos fabricados no Pais; 

II — concorrer para a expansao da producao nacional de maquinas e equipamen-

tos, mediante facilidade de credito aos respectivos produtores e aos usuarios; 

III — financiar a importacao de maquinas e equipamentos industriais nao produ-

zidos no Pais; 

IV — financiar e fomentar a exportacao de maquinas e equipamentos industriais 

de fabricacao brasileira. 

Art. 29  Por decisao da Junta de Administracao, a Agencia podera realizar 

operacOes de "acceptance" para suprimento de capital de giro as empresas instaladas 

em setores industriais basicos da economia, definidos estes na forma do item II do 

art. 92 . 

Paragrafo unico. Poderao ser garantidos pelo Banco Nacional do Desenvolvi-

mento Economico, na forma de aceite ou co-aceite, os titulos, representativos das 

operacOes de que trata este artigo, enquadraveis nas areas de aplicacao referidas no 

art. 14, do Decreto n2  59.170, de 2 de setembro de 1966. 

Art. 3° A Agencia podera, ainda, subscrever awes de empresas industriais para 

posterior repasse ao public° e, mediante convenios, aplicar recursos e valores mobilia-

dos de outras agencias poblicas, federais ou estaduais, nos fins a que se destina. 

1 0 Regulamento da FINAME constitui o Anexo I a Instrucao n 2  25, aprovada pela Junta 
Administrativa da FINAME em 14 de junho de 1974. 
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CAPITULO II 
DOS RECURSOS 

Art. 42  A Agencia Especial de Financiamento Industrial (FINAME) sera suprida 
corn recursos provenientes de: 

I — emprestimos ou doagOes de entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras; 
II — recursos colocados a sua disposigao pelo Banco Nacional do Desenvolvi-

mento Economic° e outras agencias financeiras da Uniao e dos Estados; 
III — recursos mobilizados pelo BNDE, nos mercados interno e externo de capi-

tais para os fins de que trata este Regulamento; 
IV — rendimento proveniente de suas operagOes, como reembolso de capital, 

juros, comissOes, bonificagOes e outros; 
V — refinanciamento de titulos no Banco Central, dentro de termos e condigoes 

por ele admitidos; 
VI — aportes do Tesouro Nacional atraves de Obrigagoes Reajustaveis ou outros 

titulos de credito; 
VII — operagoes financeiras que, nao especificadas nas alineas anteriores, se 

compreendam nas finalidades da Agencia, a juizo da Junta de Administragao. 

CAPITULO III 
DA ADMINISTRAcAO 

Art. 5g A Administragao Superior da Agenda compete a Junta de Adminis-
tragao, sob a presidencia do Presidente do BNDE, composta de oito membros: 

1. Presidente do BNDE; 
2. Diretor do BNDE; 
3. Conselheiro do BNDE; 
4. Representante da Industria Mecanica indicado pela Associagao Brasileira para 

o Desenvolvimento das Indostrias de Base; 
5. Representante de Bancos Regionais e Estaduais de Desenvolvimento; 
6. Representante de Bancos Comerciais; 
7. Representante de Sociedades de Financiamento; 
8. Representante dos Bancos Privados de Investimentos. 
§ lg As deliberagoes da Junta sera° tomadas por maioria relativa de votos, corn 

a presenga de, pelo menos, 4 (quatro) de seus membros, prevalecendo, em caso de 
empate, o duplo voto de qualidade do Presidente. 

§ 22  Ao Presidente da Junta, ou a quem estiver exercendo as suas fungoes, 
cabera o exercicio do direito de veto, corn recurso do plenario do Orgao para a Direto-
ria do BNDE, que decidira em CrItima instancia. 

§ 32  0 Presidente do BNDE sera substituido, em suas ausencias ou impedimen-
tos na Presidencia da Junta, pelo Diretor do BNDE e este pelo Conselheiro do BNDE. 

Art. 6 A Junta de Administragao tera urn Secretario Executivo, de indicagdo 
do Presidente, corn as atribuigOes que forem fixadas neste Regulamento, que dispora 
de assistencia administrativa, tecnica e juridica. 

Art. 72  0 Secretario Executivo participara das reuniOes da Junta, sem direito a 
voto, e tera os seus honorarios fixados pela mesma Junta. 
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Art. 82  A Secretaria Executiva a que se refere o § 1 2  do art. 92  do Decreto 
59.170/66 dispOe dos seguintes orgaos de linha: 

I — Diretoria Executiva, exercida pelo Secretario Executivo; 
H — Diretoria Adjunta da Area de Operagoes; 

— Diretoria Adjunta da Area de Servigos Gerenciais. 

CAPITULO IV 
DAS ATRIBUIcOES 

Art. 92  Compete a Junta de Administragao da Agenda: 
I — aprovar pianos genericos de aplicagao; 
II — fixar criterios para aplicagdo dos recursos da Agencia, inclusive o es-

tabelecimento de escalas de prioridade; 
III — aprovar as condigOes gerais de operagdo, bem como orcamentos, inclusive 

de custeio; 
IV — aprovar os contratos e os acordos necessarios ao funcionamento da Agenda; 
V — aprovar o Regulamento e a expedigao dos atos complementares necessarios 

a realizacao dos objetivos da Agencia; 
VI — resolver os casos omissos. 
Paragrafo &du). Em casos excepcionais, o Presidente da Junta podera tomar 

decisOes sobre materia de competencia da Junta, ad referendum desta, procedendo 
imediata comunicagdo aos demais membros das decisoes tomadas no exerdcio dessa 
faculdade. 

Art. 10. A Junta de Administracao reunir-se-A, ordinariamente, na oltima sema-
na de cada trimestre do ano civil e, extraordinariamente, sempre que for convocada 
pelo Presidente, por deliberagao deste ou mediante solicitagao de, pelo menos, dois 
de seus membros. 

§ 	Os membros da Junta de Administragao perceberao uma gratificagao de 
presenga por sessao a que comparecerem e, quando residirem fora da sede da Junta, o 
reembolso das despesas de viagem e estada. 

§ 22  0 Presidente da Junta de Administragao percebera uma gratificagao de 
representagao a ser fixada pela mesma Junta. 

Art. 11. Ao Presidente da Junta de Administragao em suas fungoes executivas 
cabe: 

I — representar, ativa e passivamente, a Agenda, em juizo ou fora dele, celebran-
do todos os atos e contratos de seu interesse dispondo dos recursos dentro de normas 
tracadas pela Junta na forma do art. 9 2  deste Regulamento; 

II — requisitar servicos de funcionarios p6blicos, inclusive de autarquias, bem 
como de empregados de empresas pCiblicas e sociedades de economia mista, podendo: 

a) solicitar a colaboracao do pessoal do BNDE a Entidade nos termos do art. 11, 
§ 1 2  do Decreto n 2  59.170, de 2 de setembro de 1966; 

b) deliberar sobre niveis de remuneragao, gratificagOes e vantagens a serem atri-
buidas aos servidores da Agenda; 

III — propor a Junta medidas, providencias e sugestOes pertinentes as operagoes 
da Agencia; 
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IV — contratar, sob regime de tarefa, estudos e levantamentos que julgar neces-
saries para o funcionamento e evolugao da Agenda; 

V — entabular todos os contratos de interesse da Agenda, no Pais e no exterior; 
VI — promover a divulgagao das operacOes da Agencia, no Pais e no exterior; 
VII — prestar as informaglies necessarias a divulgagao dos objetivos da Agenda, 

colhendo, no Pais e no exterior, sugestoes e subsidies para a boa evolucao do regime 
operacional da Agencia; 

VIII — velar pelo fiel cumprimento deste Regulamento, praticando, para esse fim, 
todos os atos necessaries, entre os quais: 

a) submeter sugestoes na forma do art. 7 2  do Decreto; 
b) deferir ou indeferir propostas de operacOes, dentro das normas ou regulamen-

tos aprovados pela Junta; 
c) deferir ou indeferir os pedidos de credenciamento, observado o disposto no § 

1 2  do art. 15 deste Regulamento; 
d) determinar a publicagdo, sob a forma de instrucoes, das decisoes da Junta 

relatives as normas operacionais da Agenda; 
e) expedir atos que disciplinem a organizacao da Secretaria Executiva e demais 

assuntos de interesse interno da Agencia; 
f) marcar a data das reuniOes ordinarias da Junta e convocar esta para as reuniOes 

extraordinarias que se fizerem necessarias; 
g) elaborar e submeter a Junta o relatOrio anual das atividacles da Agencia. 
Paragrafo tinico. 0 Presidente da Junta de Administracao podera delegar ao 

Diretor do BNDE, bem como ao Conselheiro do BNDE, membros da Junta, o exercicio 
de algumas de suas atribuicoes. 

Art. 12. Nos termos do § 1 2  do art. 9 -2  do Decreto, ao Secretario Executive, que 
tera as atribuicOes de Diretor Executive, compete: 

I — dirigir e orientar as Diretorias Adjuntas; 
II — participar das reuniOes da Junta de AcIministracao da Agenda sem direito ao 

veto; 
III — cumprir e fazer cumprir as decisOes do Presidente da Junta em suas fungOes 

executivas, capituladas no art. 11 deste Regulamento; 
IV — proper ao Presidente da Junta a organizacao administrativa da Secretaria 

Executiva; 
V — estabelecer contatos administrativos corn as agencias financeiras e outros 

orgaos do Governo Federal para o trato de materias concernentes aos interesses da 
Agencia; 

VI — propor ao Presidente da Junta a expedicao de InstrugOes e Atos, nos termos 
do art. 11 deste Regulamento; 

VII — examinar e encaminhar ao Presidente da Junta as propostas de 
credenciamento dos Agentes Financeiros; 

VIII — dar parecer, sempre que solicitado, sobre assuntos de interesse da Agenda; 
IX — encaminhar ao Presidente as Propostas de Abertura de Credit() formuladas 

pelos Agentes Financeiros da Agenda, acompanhadas do seu parecer sobre a viabilida-
de e seguranca da operagao; 

X— praticar todos os atos decorrentes da aprovagao, pelo Presidente, das Propostas de 
Abertura de Credit° formuladas pelos Agentes Financeiros da Agenda; 
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XI - movimentar, em conjunto corn o Chefe do Departamento Financeiro ou 

corn urn dos Diretores Adjuntos, fundos bancarios da Agencia, podendo delegar ao 
Chefe do Departamento Financeiro o exercicio dessa atribuicao, sempre em conjunto 
corn um dos Diretores Adjuntos. 2  

XII - autorizar pagamento de despesas administrativas; 
XIII - expedir circulares esclarecedoras de instrugOes da Junta e atos de seu 

Presidente. 

Paragrafo (mice,. 0 Secretario Executivo é substituido em suas ausencias e 
impedimentos por urn dos Diretores Adjuntos. 

Art. 13. 0 Secretario Executivo é pessoal e diretamente responsavel pela exe-
cucao das operacOes da Agencia. 

CAPITULO V 
DOS MEMBROS DA JUNTA 

Art. 14. Cabe aos membros da Junta: 
I - comparecer as reun Vies ordinarias e extraordinarias; 
II - apreciar e votar os assuntos referidos no art. 9° deste Regulamento; 

III - a pedido do Presidente, prestar colaboragao em casos especificos do funcio-
namento da Agenda e encarregar-se de providencias que pelo Presidente Ihes forem 

solicitadas. 

CAPITULO VI 
DOS AGENTES FINANCEIROS 

Art. 15. Salvo os casos expressamente autorizados pela Junta, as operacOes da 
Agenda serao realizadas por intermedio de agentes financeiros, pOblicos e privados. 

§ 1° Serao agentes financeiros da FINAME os bancos regionais e estaduais de 
desenvolvimento, bem como os bancos comerciais, as sociedades de financiamento e 
bancos de investimento, que como tal foram credenciados, subordinados todos as se-
guintes condicOes: 

a) aceitarem expressamente as modalidades de operacao estabelecidas pela Jun-
ta, a que se refere o art. 4 2  do Decreto; 

b) assumirem co-responsabilidade como garantidores, financiadores ou endos-
santes. 

§ 22  As operagOes so sera() acolhidas pelos agentes financeiros dentro das con-
dicoes usuais de seguranca bancaria, podendo ser exigidos dos solicitantes de credito 
todos os elementos financeiros, economicos e contabeis necessarios, inclusive o exame 
de suas escritas. 

§ 3° A criterio da Junta de Administragao, podera a Agenda estabelecer seguro 
de credit° de seus refinanciamentos e operacOes deferidas. 

Art. 16. Ficam mantidos a atual rede de Agentes Financeiros, o regime 
operacional e a integridade dos contratos firmados anteriormente. 

2Alterado pela Instrucao 033, de 5 de agosto de 1977. 
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Art. 17. Poderao postular credenciamento como Agentes Financeiros da Agen-
da as instituicoes financeiras capituladas no art. 15, § 1 9, desde que: 

I — postulem sua inscrigao na Agenda em requerimento dirigido ao Presidente; 
II — aceitem ser mandatarios na forma do convenio operacional firmado corn a 

Agencia; 

III — prestem fianca ou garantia equivalente a Agencia, quando por esta julgada 
necessaria, relativamente as operagoes em que fique como mandatario; 

IV — aceitem a fiscalizacao da execucao das operacOes pela Agenda. 

Art. 18. A Agencia se reserva o direito de, a seu exclusivo criteria indeferir 
qualquer pedido de credenciamento. 

Paragrafo Unico. Sem prejuizo do disposto neste artigo, a Agencia consultara 
previamente o Banco Central do Brasil sobre a idoneidade tecnica e financeira da 
i nstitu kat) postulante. 

CAPITULO VII 

DAS OPERAcOES 

Art. 19. Os Programas Operacionais da Agenda serao objeto de instrugOes 
especificas da Junta de Administragdo. 

CAPITULO VIII 
DO EXERCICIO SOCIAL 

Art. 20. Do resultado do exercicio, feita a deducao para atender os prejuizos 
acumulados e a provisao para imposto de renda, a Junta de Administragdo propora ao 
Acionista Unico a sua destinagao, observando as parcelas de: 

I — 5% (cinco por cento) para a constituigao da Reserva Legal ate que esta alcan-
ce 20% ( vinte por cento) do capital social; 

II — 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquid() ajustado, apurado em cada 

exercicio social, no minima para pagamento de remuneragao ao Acionista Unico; 
§ 1-Q Os valores dos dividendos devidos ao Acionista Unico sofrerao incidencia 

de encargos financeiros na forma da legislagao em vigor, a partir do encerramento do 
exercicio social ate o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuizo da 
incidencia de juros moratOrios quando esse recolhimento nao se verificar na data fixa-
da em lei ou deliberagao do Acionista Unico. 

§ 29  Os valores dos juros, a titulo de remuneragao sobre o capital proprio devi-
dos ao Acionista Unico, sofrerao incidencia de encargos financeiros, na forma da legis-

lagao em vigor a partir do encerramento do exercicio social ate o dia do efetivo reco-
lhimento ou pagamento, sem prejuizo da incidencia de juros moratorios quando esse 
recolhimento nao se verificar na data fixada em lei ou deliberagdo do Acionista Unico. 

§ 39  0 valor, pago ou creditado, a titulo de juros sobre o capital prOprio, nos 
termos do artigo 99, paragrafo 7 9, da Lei n 9  9.249, de 26 de dezembro de 1995, e 
legislagdo e regulamentacao pertinentes, podera ser imputado ao valor destinado ao 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES, na 
forma prevista no caput deste artigo, integrando a respectiva importancia, para todos 
os efeitos legais, o montante dos dividendos distribuidos pela FINAME. 
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§ 42  0 valor dos juros pagos ou creditados nao podera ultrapassar o montante 
destinado ao pagamento dos dividendos, do qual sera° deduzidos. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIOES GERAIS 

Art. 21. Ficam mantidas todas as InstrugOes, Atos e Circulares vigentes nesta 
data, expedidos pela Junta de Administracao, pelo Presidente e pelo Secretario Execu-
tivo, salvo no que colidirem corn as disposicoes do presente Regulamento. 

Art. 22. As novas Instrucoes, Atos e Circulares baixados nos termos deste Regu-
lamento o sera() ern sequencia a numeracao dos referidos documentos. 

Art. 23. Este Regulamento revoga o Regulamento da Agenda aprovado na reu-
niao extraordinaria da Junta de Administracao, realizada em 08.09.66, podendo ser 
modificado, por proposta do Presidente e maioria de votos. 
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ESTATUTO SOCIAL DA BNDES PARTICIPAcOES - BNDESPAR' 

CANTU LO I 

DA DENOMINAcAO, SEDE, FORO, DURAcA0 E OBJETO SOCIAL 

Art. 1 2  A BNDES PARTICIPAcOES S/A - BNDESPAR é uma sociedade por 
acoes, constituida como Subsidiaria Integral da Empresa Pablica BANCO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES e rege-se pelo pre-
sente Estatuto e pela legislagao aplicavel as sociedades an6nimas. 

Art. 22  A BNDESPAR tern sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor Bancario 
Sul, Edificio BNDES, Conjunto 1, Bloco "J", 12 2  e 132  andares, escritorio de servicos e 
domicilio fiscal na cidade do Rio de Janeiro, a Avenida Republica do Chile n 2  100- 
parte, podendo criar agendas, escritarios, filiais e representagOes. 

Art. 3 2  0 prazo de duragdo da BNDESPAR é indeterminado. 

Art. 42  A BNDESPAR tern por objeto social: 
- realizar operagOes visando a capitalizacao de empreendimentos controlados 

por grupos privados, observados os pianos e politicas do BANCO NACIONAL DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES; 

II - apoiar empresas que reUnam condigoes de eficiencia economica, tecnologica 
e de gestao e, ainda, que apresentem perspectivas adequadas de retorno para o inves-
timento, em condicOes e prazos compativeis corn o risco e a natureza de sua atividade; 

III - apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades 
se incorporem novas tecnologias; 

IV - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, por intermedio do 
acrescimo de oferta de valores mobiliarios e da democratizacao da propriedade do 
capital de empresas; e 

V - administrar carteira de valores mobiliarios, proprios e de terceiros. 

CANTULO II 
DAS MODALIDADES OPERACIONAIS 

Art.5 2  0 apoio financeiro de que trata o artigo anterior consistira fundamental-
mente nas seguintes formas de colaboragao: 

I - subscricao e integralizacao de valores mobiliarios e, em se tratando de acOes, 
preferencialmente em proporgOes minoritarias; 

'Aprovado pela Decisdo de Diretoria n 2  145/2002 — BNDES, de 11/03/2002. 
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II - garantia de subscricao de agOes ou de debentures conversiveis em agOes ou 
de bonus de subscricao; 

III - aquisicao e venda de valores mobiliarios no mercado secundario; e 
IV - outras formas de colaboracao compativeis corn o objeto social da BNDESPAR. 

Art. 6° 0 apoio financeiro de que trata o artigo anterior somente podera ser 
efetivado em empresas constituidas sob as leis brasileiras e corn sede e administragao 
no Pais, ou pessoas juridicas controladas pelos Poderes 

"Art. 6A2  0 apoio financeiro pela BNDESPAR podera ser, excepcionalmente, 
efetivado em empresas, mesmo que constituidas sob a legislacao estrangeira, que se 
enquadrem na definicao de organismos multilaterais de credito, na forma do Paragrafo 
Unico deste Artigo. 

Paragrafo anico. Consideram-se, para os efeitos deste artigo, organismos mul-
tilaterais de credit° as pessoas juridicas, constituidas no Brasil ou no exterior, cujo 
capital social esteja subscrito diretamente pelos governos de diferentes 'Daises ou por 
suas instituicoes financeiras oficiais e que tenham como objeto promover o desenvolvi-
mento e a integracao economica e social dos seus paises-membros." 

CAPITULO III 
DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 723  0 capital social da BNDESPAR é de R$ 9.585.470.345,64 (nove bi-
lhOes, quinhentos e oitenta e cinco milhOes, quatrocentos e setenta mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), representado por 1 (uma) acao 
ordinaria nominativa, sem valor nominal. 

Art. 8° A Ka() representativa do capital da BNDESPAR e de propriedade do 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES. 

CAPITULO IV 
DO ACIONISTA Ow° 

Art. 9° 0 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-
CIAL - BNDES, na qualidade de Acionista Unico da BNDESPAR, detern plenos pode-
res para decidir sobre todos os negocios relativos ao objeto social da BNDESPAR e 
adotar as resolucoes que julgar convenientes a sua defesa e ao seu desenvolvimento, 
cabendo-Ihe, privativamente, a deliberacao sobre as seguintes materias: 

I - reforma do presente Estatuto; 
II - designagdo ou destituicao dos membros do Conselho de Administracao e do 

Conselho Fiscal, observados os procedimentos previstos no §1 2  do art. 12 e nos incisos 
1,11 e III do art. 22, respectivamente; 

III - apreciagdo, anual, das contas dos administradores e das demonstragoes 
financeiras; 

IV - abertura do capital social da BNDESPAR; 
V - transformacao, incorporacao, fusao e cisao da BNDESPAR, bem como sobre 

sua liquidagdo e dissolucao; 
VI - fixacao dos honorarios da Diretoria; 

2 Incluido pela Decisao de Diretoria ng 821/2002 — BNDES, de 09/12/2002. 
3 Redacao dada pela Decisao de Diretoria ng 178/2002 - BNDES, de 25/03/2002. 
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VII — rentincia a direitos de subscricao de awes ou de debentures conversiveis 
em acOes de empresas controladas; 

VIII — permuta de awes ou de outros valores mobiliarios, de emissao de empre-
sas pUblicas, sociedades de economia mista e de suas respectivas subsidiarias, contro-
ladas direta ou indiretamente pela Uniao; 

IX — alienacao, no todo ou em parte, de awes do capital social da BNDESPAR ou 
de suas empresas controladas; 

X — alienagao de debentures conversiveis em awes de titularidade da BNDESPAR, 
de emissao de empresas controladas; 

XI — emissao de debentures simples ou conversiveis em awes e, ainda, negocia-
cao das que estiverem mantidas em tesouraria; e 

XII — emissao de quaisquer outros titulos ou valores mobiliarios. 

Art. 10. As deliberagOes do Acionista Unico — BNDES, pertinentes ao exercicio 
das atribuicties de que trata o artigo anterior, serao formalizadas por meio de atos 
deci.sorios da Diretoria do BNDES, os quais produzirao os mesmos efeitos das atas das 
assembleias gerais de acionistas a que se refere o art. 130 da Lei n° 6.404/76, de 
15.12.76, inclusive perante o Registro de Comercio. 

Paragrafo unico. As deliberagoes de que trata este artigo deverao, quando for o 
caso, obedecer aos prazos estabelecidos na legislacao aplicavel as sociedades anonimas. 

( API1ULO V 

DA ORGANIZA00 ADMINISTRATIVA 

Art. 11. Sao orgaos de assessoramento, administragao e fiscalizacao da BNDESPAR 
o Conselho de Administracao, a Diretoria e o Conselho Fiscal, respectivamente. 

5E00 I 
DO CONSELHO DE ADMINISTRKAO 

Art. 12. 0 Conselho de Administragao, orgao de assessoramento superior da 
BNDESPAR, sera presidido pelo Presidente do Acionista Unico — BNDES, e integrado 
por mais 5 (cinco) membros, todos brasileiros, residentes e domiciliados no Pais, de 
notorios conhecimentos e experiencia, idoneidade moral, reputagao ilibada e capaci-
dade tecnica compativel com o exercicio do cargo. 

§ 1° A excegao do Presidente, os membros do Conselho de Administracao 
serao designados pelo Acionista Unico — BNDES, sendo urn deles mediante indicacao 
do Ministro de Estado do Planejamento, Orcamento e Gestao e os demais por indica-
gab do Ministro de Estado sob cuja supervisao estiver o Acionista Unico — BNDES, apos 
aprovacao dos respectivos nomes pelo Presidente da RepUblica, e terao mandato de 3 
(tres) anos, podendo ser reconduzidos. 

§ r A investidura dos membros do Conselho de Administragao, a excecao do 
Presidente, far-se-a mediante assinatura no Livro de Termo de Posse. 

§ 32  0 prazo do mandato de membro do Conselho de Administragao conta-se 
a partir da data do ato designativo. 

§ 4° 0 membro do Conselho de Administracao permanecera no exercicio do 
cargo ate a designacao de substituto pelo Acionista Unico — BNDES. 

§ 5° Na hipOtese de reconducao de membro do Conselho de Administracao, o 
novo prazo de mandato conta-se a partir da data do termino da gestao anterior. 
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§ 0 Em caso de vacancia no curso do mandato, sera designado novo membro 
do Conselho, que completara o prazo de gestao do antecessor. 

§ 72  Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho de Adminis-
tragao fork, jus a honorarios mensais correspondentes a 10% (dez por cento) da remu-
neragdo media mensal dos Diretores, observadas as seguintes regras: 

I — o pagamento dos honorarios sera trimestral, devendo ser efetuado no mes 
subsequente aquele em que se realizar a reuniao ordinaria do periodo; e 

II — somente os membros do Conselho que comparecerem a reuniao ordinaria 
do trimestre fordo jus aos respectivos honorarios. 

Art. 13. Sao atribuicoes do Conselho de Administracao: 
I — eleger os Diretores, sem denominacao especial, observados os procedimen-

tos previstos no inciso Ill do art. 15; 
II — apreciar, por proposta da Diretoria, os pianos e programas de atuagdo da 

BNDESPAR, fixando a orientacao geral dos seus negocios; 
III — opinar sobre os orgamentos de investimentos e administrativos, anuais e 

plurianuais; 
IV — aconselhar a Diretoria na fixacao de politicos a serem adotadas e na defini-

gab de prioridades de natureza setorial; 
V — manifestar-se sobre o Relatorio Anual da Diretoria, as demonstracOes finan-

ceiras do exercicio e as propostas de destinagao dos resultados; 
VI — aconselhar o Acionista Unico — BNDES, no que se refere as linhas gerais 

orientadoras da BNDESPAR; e 
VII — manifestar-se sobre quaisquer assuntos de interesse da BNDESPAR que Ihe 

sejam submetidos pela Diretoria ou pelo Acionista Unico — BNDES. 

Art. 14. 0 Conselho de Administracao reunir-se-S, ordinariamente, no ultimo 
mes de cada trimestre do ano civil e, extraordinariamente, sempre que for convocado 
por seu Presidente, a criterio deste ou por solicitacdo de, pelo menos, 4 (quatro) dos 
seus membros. 

§ 1 2  0 Conselho de Administragao somente se pronunciard com a presenca 
de, pelo menos, 4 (quatro) dos seus membros. 

§ 22  As manifestagoes do Conselho de Administracao sera) adotadas por mai-
oria de votos e registradas em ata, cabendo ao Presidente, alem do voto comum, o de 
qualidade. 

SE00 II 
DA DIRETORIA 

Art. 15. A Diretoria, orgao de administragdo executiva da BNDESPAR, sera 
composta de ate 5 (cinco) membros, a saber: 

I — 0 Diretor-Presidente, que sera o Presidente do Acionista Unico — BNDES; 
II — 0 Diretor-Superintendente, designado pelo Presidente do Acionista Unico —

BNDES, dentre os Diretores do referido Acionista Unico, mediante ato que produzird 
os mesmos efeitos de que trata o art. 10 do presente Estatuto; e 

III — Ate 3 (tres) Diretores, sem denominacao especial, efeitos pelo Conselho de 
Administragao, mediante indicacao do Ministro de Estado sob cuja supervisao estiver o 
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Acionista Unico — BNDES, apOs aprovacao dos respectivos nomes pelo Presidente da 

Republica. 
§ 1 2  0 Diretor-Presidente podera delegar as respectivas atribuicOes, no todo 

ou em parte, reservando-se iguais poderes, ao Diretor-Superintendente, que sera o seu 

substituto. 
§ 22  0 Diretor-Superintendente podera delegar as respectivas atribuicoes, no 

todo ou em parte, reservando-se iguais poderes, a urn dos membros da Diretoria, que 

sera o seu substituto. 
§ 3° 0 Diretor-Presidente e o Diretor-Superintendente nao farao jus a qual-

quer remuneracao pelo exercicio das funciaes. 

Art. 16. 0 mandato dos Diretores a que se refere o inciso III do artigo anterior 

e de 3 (tres) anos, podendo ser reconduzidos por mais urn periodo. 

§ 1° A investidura dos membros da Diretoria, a excegao do Diretor-Presidente e 

do Diretor-Superintendente, far-se-a mediante assinatura no Livro de Termo de Posse. 
§ 22  0 prazo de mandato de membro da Diretoria conta-se a partir da data em 

que foi eleito. 
§ 32  Ao termino do mandato, o membro da Diretoria permanecera no exerci-

cio do cargo ate a eleicao do substituto pelo Conselho de Administragdo. 
§ 42  Na hipotese de reconducao, o novo prazo de mandato conta-se a partir 

da data do termino da gestao anterior. 
§ 52  Em caso de vacancia no curso do mandato, sera designado novo membro 

da Diretoria que completara o prazo de gestao do antecessor. 

Art. 1 7. Compete a Diretoria o exercicio de todos os poderes de administragao 
geral e de gestao executiva da BNDESPAR, cabendo-Ihe precipuamente: 

I — fixar os planos e programas de atuacao da BNDESPAR; 
II — aprovar os orcamentos de investimentos e administrativos, anuais e plurianuais; 
III — aprovar as normas gerais de operacao; 

IV— aprovar a organizacao interna da BNDESPAR, definindo a estrutura adminis-

trativa e as atribuiciies das unidades que a integram; 
V — deliberar sobre as operacOes de apoio financeiro; 
VI — aprovar as normas gerais de administracao de pessoal, inclusive as relativas a 

instituigao de pianos de cargos e salarios ou de beneficios; 

VII — elaborar o Relatorio Anual de Desempenho da BNDESPAR, as demonstra-
gOes financeiras do exercicio e as propostas de destinagdo dos resultados para apreci-

agao do Conselho, 
Unico 

 e do Conselho de Administracao e, posteriormente, delibera-

cao do Acionista nico — BNDES; 
VIII — autorizar a aquisicao, alienacao e oneragao de bens imOveis; 
IX — deliberar sobre a aquisicao, alienacao e oneracao de valores mobiliarios, 

excetuado o disposto no inciso XI do art.9 2 ; 

X — autorizar a renoncia de direitos, ressalvado o disposto no inciso VII do art. 9 9 , 

transaclies e compromisso arbitral; 
XI — autorizar a realizacao de acordos, contratos e convenios que constituam 

onus, obrigacties ou compromissos para a BNDESPAR; 
XII — conceder ferias e licencas aos membros da Diretoria; e 
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XIII — fazer publicar no Diario Oficial da Uniao, ,depois de aprovado pelo Minis-
tro de Estado sob cuja supervisao estiver o Acionista Unico — BNDES: 

a) o Regulamento de Licitacoes; 
b) o Regulamento de Pessoal, corn direitos e deveres dos empregados, o regime 

disciplinar e as normas sobre apuragao de responsabilidade; 
c) o Quadro de Pessoal, corn a indicacao, em 3 (tres) colunas, do total de empre-

gos e os nomeros de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou catego-
ria, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; 

d) o piano de salarios, beneficios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 
componham a retribuigao dos seus empregados. 

Art. 18. A Diretoria reunir-se-a, ordinariamente, duas vezes por mes e, extraor-
dinariamente, sempre que convocada pelo Diretor-Presidente, deliberando corn a 
presenca de, pelo menos, 2 (dois) dos seus membros, sendo 1 (urn) deles, necessa-
riamente, o Diretor-Presidente, ou seu substituto, nos termos do §1 9  do art. 15. 

§ 1 9  As del i beragOes da Diretoria sera° adotadas por maioria de votos e registradas 
em ata, cabendo ao Diretor-Presidente, alem do voto comum, o de qualidade. 

§ 29  0 Diretor-Presidente podera vetar as deliberacOes da Diretoria, subme-
tendo-as ao Acionista Unico — BNDES. 

Art. 19. Compete ao Diretor-Presidente a direcao, supervisao e coordenagao 
dos trabalhos da Diretoria e, especificamente: 

I — representar a BNDESPAR em juizo ou fora dele, podendo, em nome desta, 
constituir procuradores ad judicia ou ad negotia, observado o disposto no § -IQ deste 
artigo; 

II — convocar e presidir as reunioes da Diretoria; 
III — fixar as atribuicOes dos Diretores, podendo delegar competencia executiva 

e decisoria; 
IV— baixar normas necessarias ao funcionamento da BNDESPAR, de acordo corn 

a organizacao interna aprovada pela Diretoria; 
V — admitir, promover, punir, dispensar, demitir e praticar todos os demais atos 

compreendidos na administragao de pessoal, observados os criterios legais e normas 
estabelecidas pela Diretoria; 

VI — autorizar a aquisicao, alienagao e oneracao de bens moveis; 
VII — submeter ao Acionista Unico — BNDES, observados os prazos legais, o 

Relatorio Anual, as demonstragOes financeiras e demais materias objeto de deliberagao 
deste no exercicio das suas atribuicoes; e 

VIII — designar substitutos para os membros da Diretoria, em suas ausencias e 
impedimentos temporarios que nao possam ser atendidos mediante redistribuicao de 
tarefas e, no caso de vaga, ate o preenchimento previsto no inciso III do artigo 15. 

§ 1 9  Os atos que constituam ou modifiquem obrigagOes da BNDESPAR ou que 
exonerem terceiros de obrigagOes para corn esta sera° subscritos pelo Diretor-Presi-
dente, em conjunto corn outro Diretor. 

§ 22  As atribuicOes previstas no paragrafo anterior poderao ser cometidas a urn 
ou mais mandatarios, mediante procuragao corn poderes especificos, na forma do 
aludido paragrafo. 
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Art. 20. Compete ao Diretor-Superintendente: 
I — responder pelo desempenho das atribuicoes do Diretor-Presidente, em suas 

ausencias ou impedimentos; e 
II — exercer as demais atribuicoes previstas para os Diretores. 

Art. 21. A cada Diretor compete: 
I — coadjuvar o Diretor-Presidente na direcao e coordenagao das atividades da 

BNDESPAR, de acordo corn as atribuicOes que Ihe forem delegadas; 
II — participar das reuniOes da Diretoria, concorrendo para assegurar a definicao 

de politicas a serem adotadas pela BNDESPAR e relatando os assuntos das respectivas 
unidades tecnicas sob sua responsabilidade; 

III — exercer as tarefas de coordenacao que forem atribuidas pelo Diretor-Presi-
dente; e 

IV — exercer as fungOes executivas e decisorias que Ihe forem delegadas pelo 
Diretor-Presidente. 

Paragrafo Unico. As atribuicOes previstas neste artigo poderao ser delegadas por 
Portaria. 

SKAO III 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 22. 0 Conselho Fiscal, orgao de fiscalizacao da BNDESPAR, tern perma-
nente funcionamento e sera constituido de 3 (tres) membros efetivos e 3 (tres) suplen-
tes, todos brasileiros, residentes e domiciliados no Pais, designados pelo Acionista Uni-
co — BNDES, apOs aprovagao dos respectivos nomes pelo Presidente da RepUblica, 
sendo: 

I — 1 (urn) representante do Ministerio a que esteja vinculado o Acionista Unico 
— BNDES, indicado pelo respectivo Ministro de Estado; 

II —1 (urn) representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministro de Estado 
da Fazenda; e 

III —1 (urn) representante do Acionista Unico — BNDES. 
§ 1 9  Os membros do Conselho Fiscal terao mandato de 2 (dois) anos, admitida 

a reconducao por igual period°. 
§ 2g A investidura dos membros do Conselho Fiscal far-se-a mediante registro 

na ata da primeira reuniao de que participem. 
§ 	0 prazo de mandato de membro do Conselho Fiscal conta-se a partir da 

data do ato designativo. 
§ 	0 membro do Conselho Fiscal permanecera no exercicio do cargo ate a 

designagdo do substituto pelo Acionista Unico — BNDES. 
§ 59  Na hipotese de reconducao de membro do Conselho Fiscal, o novo prazo 

de mandato conta-se a partir da data do termino da gestao anterior. 
§ 6(2  Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho Fiscal, titulares 

ou suplentes, perceberao, pelo efetivo exercicio de seus mandatos, honorarios correspon-
dentes a 10% (dez por cento) da remuneragao media mensal dos Diretores. 

Art. 23. Ao Conselho Fiscal compete exercer as atribuicOes previstas na Lei das 
Sociedades Anonimas. 
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Paragrafo &tic°. Os orgaos de administragao sao obrigados, por meio de co-
municacao formal, a colocar a disposigao dos membros em exercicio do Conselho 
Fiscal, dentro de 10 (dez) dias, copia das atas de suas reuniOes e, dentro de 15 (quinze) 
dias de sua elaboracao, copias dos balancetes e demais demonstracOes financeiras 
elaboradas periodicamente, bem como dos relatorios de execucao do orcamento. 

CAPITULO VI 
DO EXERCICIO SOCIAL 

Art. 24. 0 exercicio social correspondera ao periodo de 1 2  de janeiro a 31 de 
dezembro, ao termino do qual sera° elaboradas as demonstracOes financeiras previstas 
em lei. 

Art. 25. Do resultado do exercicio, feita a deducao para atender os prejuizos 
acumulados e a provisdo para o imposto sobre a renda, a Diretoria propora ao Acionista 
Unico — BNDES a sua destinagao, observando as parcelas de: 

I — 5% (cinco por cento) para a constituicao da Reserva Legal, ate que esta alcan-
ce 20% (vinte por cento) do capital social; e 

Il — 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquid() ajustado, apurado em cada 
exercicio social, no minim°, para pagamento de remuneracao do Acionista Unico —
BNDES. 

§ 1 2  Os valores dos dividendos devidos ao Acionista Unico — BNDES sofrerao 
incidencia de encargos financeiros na forma da legislacao em vigor, a partir do encerra-
mento do exercicio social ate o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejui-

zo da incidencia de juros morat6rios quando esse recolhimento nao se verificar na data 
fixada em lei ou deliberagdo do Acionista Unico — BNDES. 

§ 22  Os valores dos juros, a titulo de remuneracao sobre o capital proprio devi-
dos ao Acionista Unico — BNDES, sofrerao incidencia de encargos financeiros na forma 
da legislacao em vigor, a partir do encerramento do exercicio social ate o dia do efetivo 
recolhimento ou pagamento, sem prejuizo da incidencia de juros moratOrios quando 
esse recolhimento nao se verificar na data fixada em lei ou deliberacao do Acionista 

Unico — BNDES. 
§ 32  0 valor, pago ou creditado, a titulo de juros sobre o capital proprio, nos 

termos do artigo 9 2  , paragrafo 7 2 , da Lei n 2  9.249, de 26 de dezembro de 1995, e 

legislacao e regulamentacao pertinentes, podera ser imputado ao valor destinado ao 

Acionista Unico — BNDES, na forma prevista no caput deste artigo, integrando a res-

pectiva importancia, para todos os efeitos legais, o montante dos dividendos distribui-
dos pela BNDESPAR. 

§ 42  0 valor dos juros pagos ou creditados nao poderao ultrapassar o montante 
destinado ao pagamento dos dividendos, do qual serao deduzidos. 

§ 52  A proposta sobre a destinacao do lucro do exercicio, apos analise conclu-
siva dos orgaos internos da empresa, sera submetida a aprovagao do Ministro de Estado 
da Fazenda e publicada no DISH° Oficial da Uniao em ate 30 (trinta) clias, a contar da 
data em que for aprovada. 
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Apendice: 
Legislacao Anterior do 

BNDES, da BNDESPAR 
e da FINAME 
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LEI NO 1.628, DE 20 DE JUNHO DE 1952 

DispOe sobre a restituicao dos adicionais cria-
dos pelo art. 3° da Lei no 1.474, de 26 de no-
vembro de 1951, e fixa a respectiva bonificagao; 
autoriza a emissao de obrigagOes da Divida 
blica Federal; cria o Banco Nacional do Desen-
volvimento Economico; abre credit° especial e 
da outras providencias. 

O Presidente da Rep6blica: 

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 2  Os titulos da divida p6blica, a que se refere o art. 3 2  da Lei n2  1.474, de 

26 de novembro de 1951, sera() emitidos corn o nome de "ObrigagOes do Reapare-
lhamento Economico" e vencerao juros a taxa de 5% (cinco por cento) ao ano, paga-
veis semestralmente. 

§ 1 2  Os titulos serao ao portador, do valor nominal uniforme de Cr$ 1.000,00 
(mil cruzeiros) e negociaveis em todas as Bolsas do Pais. 

§ 20  A emissao das "ObrigagOes" sera feita em series anuais, nunca inferiores a 

Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bilhOes e quinhentos milhOes de cruzeiros) cada uma, 
podendo o saldo de uma incorporar-sea serie ou series seguintes, observado o lirnite 
da emissao. 

§ 32  E elevada para Cr$ 12.500.000.000,00 (doze bilhOes e quinhentos mi-
lhOes de cruzeiros) a autorizacao para emissao de titulos, prevista no § 3 0  do art. 3 2  da 
Lei n0  1.474. 

Art. 22  0 resgate das "ObrigacOes do Reaparelhamento Economico" sera efe-
tuado, a partir do exercicio seguinte ao de sua emissao, em 20 (vinte) prestacOes anuais, 
iguais, cada uma equivalente a 5% (cinco por cento) do valor nominal do titulo. 

Paragrafo Calico. Para facilidade do resgate, os titulos sera° emitidos em vige-
simas partes, negociaveis e resgataveis isoladamente. 1  

1 Revogado pelo § 1 12  do art. 2 2, da Lei riL) 2.973, de 26 de novembro de 1956. 
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Art. 3 2  A fim de assegurar o servico regular de juros, amortizagOes e resgate, de 
que trata o art. 2 2  desta Lei, e criado urn "Fundo Especial de Juros, AmortizagOes e 
Resgate das Obrigacoes do Reaparelhamento Econornico", que sera constituido de 
taxas, sobretaxas, rendas ou contribuigOes, no todo ou em parte, que forem criadas por 
lei e resultarem de obras, servigos ou investimentos custeados, ampliados ou reapare-
Ihados corn o produto de receitas ou operagOes de credit() de que tratam esta Lei e as 
de ngs 1.474 (art. 3 2) e 1.518. 

Art. 42  Ao Fundo de que trata o art. 3 2  sera() tambem recolhidas, respeitados os 
vinculos ja em vigor, as taxas, sobretaxas, rendas ou contribuigOes existentes nesta data 
e destinadas a fins identicos aos previstos nesta Lei e nas de es 1.474 (§ lg do art. 3 2) 
e 1.518, desde que se destinem a atender ao servigo de juros, amortizagOes e resgate 
dos encargos assumidos pelas respectivas entidades para custeio ou financiamento de 
programas ou projetos de reaparelhamento, ampliagdo ou fomento, nos termos das 
referidas Leis. 

Art. 5g A bonificacao de que trata o § 3 2  do art. 3g da Lei ng 1.474, de 26 de 
novembro de 1951, sera de 25% (vinte e cinco por cento), paga de uma so vez. 

§ 1 2  0 imposto de renda devido pela percepgao dessa bonificagao sera dedu-
zido no ato, e cobrado na mesma base aplicada aos juros dos titulos da divida publica 
federal, ao portador. 

§ 22  0 pagamento da bonificagao, deduzido o imposto a que se refere o para.- 
grafo anterior, sera feito em titulos da divida Oblica emitidos em virtude do art. 1 2 

 desta Lei. 
§ 32  Sera restituida em dinheiro, a debit° do Fundo a que se refere o § lg do 

art. 3 2  da Lei ng 1.474, a fragao dos adicionais e da bonificagao que nao atingir 
Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros). 

Art. 0 E pessoal o direito a restituigao dos adicionais e da bonificacao de que 
trata esta Lei, nao podendo ser cedido a qualquer titulo nem penhorado, nem dado 
em garantia, salvo ao Tesouro Nacional. 

Paragrafo Unico. A entrega das obrigagOes respectivas so podera ser feita ao 
prOprio contribuinte, aos seus sucessores causa-mortis, inclusive o inventariante do seu 
espolio, ao sindico da sua massa falida ou a procurador constituido por instrumento 
public° outorgado nos 120 (cento e vinte) dias que antecederem a entrega. 

Art. 72  E o Poder Executivo, por intermedio do Ministro da Fazenda, autoriza-
do a determinar, quando necessario, em cada urn dos exercicios de 1952 a 1956, 
inclusive, as importancias que as Caixas Economicas Federais, as empresas de seguro e 
de capitalizagao e os orgaos de previdencia social, tendo em vista as respectivas dis-
ponibilidades e reservas tecnicas, devam recolher ao Banco de que trata o art. 8 2  desta 
Lei, para financiamento de parte das inversOes ou despesas corn a execugao de progra-
mas de reaparelhamento econOmico, dentro das seguintes limitagoes anuais: 2  

2Ver Lei ng 5.662, de 21 de junho de 1971, art. 59. 
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1— ate 4% (quatro por cento) do valor total dos depositos das Caixas Economicas 

Federais; 
11— ate 25% (vinte e cinco por cento) das reservas tecnicas que as companhias de 

seguro e capitalizacao devam constituir cada ano; 
III — ate 3% (tres por cento) da receita anual dos orgaos de previdencia social, 

excluida a quota que cabe a Uniao. 
§ 	Essas importancias serao, no decurso do 6 2  (sexto) exercicio apps o do 

respectivo recolhimento, integralmente restituidas, observando-se o disposto no § 
do art. 32  da Lei n2  1.474, e legislacao complementar. 

§ 22  Em caso de comprovada forca major, a juizo da Superintendencia da Moeda 
e do Credit°, a restituicao podera ser efetuada em prazo inferior ao previsto no § 1 2 

 deste artigo, observando-se as demais disposicoes legais. 
§ 	Na hipotese do § 2 2, a bonificacao a que alude o art. 5 2  desta Lei sera 

proporcional ao tempo decorrido, na base de 5% (cinco por cento) ao ano. 

Art. 82  Para dar execucao aos objetivos desta Lei, bem como da Lei n 2  1.518, de 
24 de dezembro de 1951, e do art. 3 2  da Lei n2  1.474, de 26 de novembro de 1951, é 
criado, sob a jurisdicao do Ministerio da Fazenda, o Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Economic°, que tambern atuara, como agente do Governo, nas operacOes financeiras 
que se referirem ao reaparelhamento e ao fomento da economia nacional. 

Art. 92  0 Banco tera autonomia administrativa e personalidade juridica pro-
pria, gozando, como servico [calico federal, de todas as vantagens e regalias respectivas, 
inclusive quanto a impostos, taxas, direitos aduaneiros, juros moratorios, impenhora-
bilidade de bens, foro e tratamento nos pleitos judiciais. 

Art. 10. 0 Banco exercera todas as atividades bancarias, na forma da legislacao 
em vigor, dentro de li mites e condicOes que sera. ° fixados no regimento interno, e mais 
os seguintes: 

1 — so podera receber depOsitos: 
a) de entidades governamentais ou autarquicas; 
b) de sociedades de economia mista em que preponderem as awes do Poder 

bl ico; 
c) de bancos, quando e nas condicOes que forem estabelecidas pela Superinten-

dencia da Moeda e do Credito; 
d) de sociedades de seguro e capitalizacao, para os fins do art. 7 2  desta Lei; 
e) judiciais; 
f) que resultarem de operacOes realizadas pelo Banco ou que a etas estejam 

di retamente vinculadas; 
11— so podera efetuar emprestimos ou financiamentos com os objetivos de reapare-

lhamento e fomento estabelecidos nas Leis n 2s 1.474 (art. 3 2) e 1.518. 

Art. 11. Sao atribuicoes do Banco, alem das que lhe da o art. 10 desta Lei: 
1 — receber os recursos provenientes da cobranca, pelo Tesouro Nacional, dos 

adicionais de que trata o art. 3 9  da Lei n2  1.474 ou outros tributos criados em lei; 
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II — movimentar creditos obtidos no exterior para o financiamento do programa 

de reaparelhamento e fomento previsto nas Leis rigs 1.474 (art. 3 2) e 1.518; 

III — promover, mediante instrucOes do Ministro da Fazenda, o atendimento dos 

compromissos, diretos ou indiretos, assumidos pelo Governo na execucao do referido 

programa, ou de outros em cujo financiamento participar por forga da lei; 

IV — receber o produto da cobranga de impostos, taxas, sobretaxas, rendas ou 

contribuicOes de quaisquer especies, que se destinem a custear as inversOes ou des-

pesas corn o reaparelhamento economic° a cargo da Unido, dos Estados e Municipios 

ou sociedade de economia mista em que preponderem awes do Poder PUblico, ou 

que tenham por objetivo atender ao servico de juros, amortizacOes e resgate de encar-
gos assumidos para o mesmo fim; 3  

V — satisfazer, diretamente ou por intermedio de outros Orgaos, as obrigagOes 

decorrentes do servico de juros, amortizacOes e resgate dos encargos assumidos no Pais 

ou no Exterior, em virtude da execucao de programas de reaparelhamento e fomento, 

inclusive quanto as obrigagOes governamentais referidas no art. 1 2  desta Lei; 

VI — controlar e fiscalizar a aplicacao dos recursos, de qualquer procedencia, 

destinados a obras, servicos ou investimentos para cujo financiamento, total ou parcial, 

venha o Tesouro Nacional a dar a sua garantia ou fornecer os recursos, conforme previsto 

na Lei n2  1.518, de 24 de dezembro de 1951, e no art. 3° da Lei n° 1.474, de 26 de 

novembro de 1951; 

VII —contratar no exterior, por si ou como agente de governos, entidades autarquicas, 

sociedades de economia mista e organizagOes privadas, a abertura de creditos destinados 
a execucao do programa de reaparelhamento e fomento de que tratam esta Lei e as de 

n°s 1.474 (art. 3 2) e 1.518, nos termos e condicOes nelas previstos; 

VIII — efetuar, sempre que autorizado em lei, outras operagOes visando ao desen-

volvimento da economia nacional. 

Art. 12. Sao Orgaos de administracao do Banco: 4  
I — a Diretoria composta de 4 (quatro) membros de livre nomeacao do Presidente 

da RepUblica, sendo: 5  
a) Presidente, demissivel ad-nutum; 
b) Diretor-Superintendente, com mandato de 5 (cinco) anos; 
c) 2 (dois) Diretores, corn mandato de 4 (quatro) anos cada urn; 
II — o Conselho de Administragio, composto de: 6  
a) o Presidente do Banco, como Presidente do Conselho, apenas com voto de 

qualidade; 
b) 6 (seis) membros, corn mandato de 3 (tres) anos cada urn, Iivremente nomea-

dos pelo Presidente da Republica, entre cidadaos de reconhecida idoneidade moral e 
comprovada capacidade. 

3Modificado pelo art. 36, da Lei ng 2.973, de 26 de novembro de 1956. 
4Ver Decreto n2  73.713, de 1g de marco de 1974, Caps. IV, V e VI. 
5A Diretoria compeie-se atualmente de 6 (seis) membros: o Presidente do Banco e 5 

(cinco) Diretores (Decreto ng 73.713, de 1 2  de marco de 1974, art. 13). 
60 Conselho de Administracao foi substituido pelo Conselho do BNDE. Ver Decreto ng 

73.713, de 1 2  de marco de 1974, art. 10. 
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§ 1 2  0 primeiro mandato de um dos diretores referidos na alinea c, item I, sera 

de 2 (dois anos). 
§ 22  0 Conselho de Administracao sera anualmente renovado pelo terco. 

§ 39  Na composicao initial do Conselho de Administracao, dois dos seus mem-
bros terao mandato de 1 (urn) ano, dois terao mandato de 2 (dois) anos e dois terao 

mandato normal de 3 (tres) anos. 

Art. 13. Sao atribuicales do Conselho de Administracao: 
a) organizar e modificar o regimento interno do Banco, que devera ser aprovado 

por ato do Ministro da Fazenda; 
b) tomar conhecimento das operacOes do Banco, tracar-lhes a orientacao geral e 

fixar as taxas de juros que o Banco abonara aos seus depositantes ou aplicard em seus 

emprestimos, dentro dos limites legais; 

c) criar ou extinguir cargos ou funcOes, fixando os respectivos vencimentos e 
vantagens, mediante proposta do Diretor-Superintendente; 

d) examinar e julgar os balancetes e balancos do Banco, financeiros ou 
patrimoniais; 

e) examinar e dar parecer sobre a prestacao anual de contas do Banco; 
f) deliberar sobre operacOes que elevem a mais de 50 (cinquenta) milheies de 

cruzeiros a responsabilidade de urn so cliente; 
g) examinar, orientar e aconselhar a Diretoria nos assuntos sobre os quais esta 

invoque o seu pronunciamento; 
h) prover interinamente, ate que o Presidente da Republica o faca em carater 

efetivo, as vagas de diretores cuja substituicao nao esteja expressamente prevista; 

i) distribuir os servicos do Banco entre os diretores, observado o disposto em lei; 

j) apreciar e julgar os vetos do Presidente as deliberacOes da Diretoria; 
k) autorizar a alienacao de bens desnecessarios ao use do Banco ou cuja propri-

edade tiver adquirido em virtude de liquidacao de suas operaciies; 
I) autorizar renCincia de direitos, transacao e compromisso arbitral, podendo es-

tabelecer normas e delegar poderes. 

Paragrafo Unico. 0 Conselho de Administracao reunir-se-6 ordinariamente uma 

vez por semana e deliberard corn a presenca da maioria dos seus membros. 

Art. 14. E da competencia da Diretoria: 8  
a) exercer os poderes e as atribuicOes que a lei e o regimento interno lhe confe-

rirem; 
b) decidir sobre as operacOes do Banco corn as ressalvas da letra f do art. 13 e da 

letra b do art. 16; 

70 Conselho de Administracao foi substituido pelo Conselho do BNDE. Ver Decreto ng 
73.713, de 1g de marco de 1974, arts. 11 e 12, corn as alteragOes introduzidas pelos Decretos 
n9s 74.011, de 6 de maio de 1974, e 83.425, de 8 de maio de 1979. 

'Ater Decreto ng 73.713, de 1 2  de marco de 1974, Cap. V. As atribuicOes do extinto Con-
selho de Administracao foram transferidas Para a Diretoria, ressalvadas aquelas incluidas na corn-
petencia do Conselho do BNDE. 
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c) resolver todos os assuntos da direcao executiva do Banco, ouvindo o Conselho 

de Administracao nos casos omissos. 
Paragrafo unico. A Diretoria se reunira ordinariamente uma vez por semana e 

extraordinariamente sempre que for convocada pelo Presidente do Banco. 

Art. 15. Compete ao Presidente do Banco: 
a) representar o Banco em suas relacoes corn terceiros, em Juizo ou fora dele, 

sem prejuizo do disposto no art. 16; 
b) convocar extraordinariamente o Conselho de Administracao e a Diretoria, 

sempre que necessario; 
c) presidir as reuniOes da Diretoria e do Conselho de Administracao, corn o voto 

de qualidade; 
d) vetar deliberacoes da Diretoria submetendo seu veto a apreciacao do Conse-

lho de Administracao; 
e) enviar ao Tribunal de Contas, ate 31 de janeiro de cada ano, as contas dos 

administradores do Banco, relativas ao exercicio anterior, para os fins do art. 77, ng II, 
da Constituicao Federal; 9  

f) enviar ao Tribunal de Contas, ate 31 de janeiro de cada ano, as contas gerais do 
Banco relativas ao exercicio anterior, as quais serao examinadas, juntamente corn as 
contas do Presidente da Repirblica e corn estas enviadas ao Congresso Nacional.'° 

Art. 16. Compete ao Diretor-Superintendente: 11  
a) substituir o Presidente ern seus impedimentos ocasionais, sem prejuizo do 

exercicio normal de suas funcOes; 
b) administrar e dirigir os negocios ordinarios do Banco, decidindo as operacaes que 

nao elevem a mais de 5 (cinco) milhOes de cruzeiros a responsabilidade de urn so cliente; 
c) outorgar e aceitar escrituras e nelas intervir, assinando-as corn o Presidente ou 

outro diretor; 
d) nomear, remover, punir ou demitir funcionarios de qualquer categoria, conce-

der licencas e abonar faltas, podendo delegar poderes, salvo quando se tratar de no-
meacao, promocao ou demissao; 

e) superintender e coordenar o trabalho dos diferentes setores do Banco e velar 
pelo fiel cumprimento das deliberagoes da Diretoria e do Conselho de Administracao. 

Art. 17. Os Diretores referidos na alinea c, item I, do art. 12 desta Lei terao as 
atribuicOes que Ihes forem determinadas no regimento interno. 12  

Art. 18. Os direitos e deveres dos funcionarios do Banco serao fixados no regi-
mento interno. 

9Ver Decreto n 9  73.713, de 1 9  de margo de 1974, art. 16. 
1 °As alineas e e f do art. 15 foram revogadas pelo art. 4 9  da Lei ng 6.000, de 18 de 

dezembro de 1973. 
"Cargo extinto pela Portaria n 9  11, de 21 de janeiro de 1969, do Ministro de Estado do 

Planejamento e Coordenagao Geral. 
12Ver Decreto n 9  73.713, de 1 9  de margo de 1974, art. 18. 
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§ 1Q Somente para o exercicio, em comissao, de chefias tecnicas especializadas 
é permitida a admissao, em razao de requisigao ou contrato, de servidores p6blicos ou 
autarquicos e de funcionarios de bancos sob controle do Estado. 

§ 2Q Na hipotese do paragrafo anterior, é necessaria expressa autorizagao, em 
cada caso, do Conselho de Administragao. 

Art. 19. 0 capital inicial do Banco sera de 20 (vinte) milhOes de cruzeiros, 
fornecidos pelo Tesouro Nacional a conta do credito especial a que se refere o art. 29. 

Art. 20. Os lucros liquidos do Banco serao considerados reservas e sempre que 
atinjam quantia igual a do capital a ele serao incorporados. 

Art. 21. Podera ser dada por intermedio do Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econornico a garantia do Tesouro Nacional prevista na Lei nQ 1.518, de 24 de 
dezembro de 1951, observadas as seguintes condigOes: 

a) ter o investimento sido considerado de interesse nacional por despacho do 
Presidente da Rep6blica, mediante proposta do Ministro da Fazenda; 

b) aprovagao da operagao, seus detalhes de prazo, amortizagOes, juros etc., obe-
decido o disposto nos arts. 13 (item 1), 14 (item b) e 16 (item b) desta Lei; 

c) obrigagao, por parte da entidade financiada, de recolher ao Banco as quotas 
ou contribuigOes destinadas ao servigo de juros e amortizagOes; 

d) sub-rogagao do Banco em todos os direitos e garantias dadas pelas entidades 
financiadas aos organismos financiadores, no caso em que o Governo se veja obrigado 
a honrar a sua garantia; 

e) fiscalizagao, pelo Banco, da aplicagao do financiamento recebido. 

Art. 22. No exercicio da autorizagao contida na Lei nQ 1.518, de 24 de dezem-
bro de 1951, podera o Poder Executivo obrigar o Tesouro Nacional, como fiador e 
principal pagador da quantia mutuada e seus acessOrios, a praticar todos os atos julga-
dos necessarios ao referido fim. 

Art. 23. 0 Tesouro Nacional, contratando diretamente ou por intermedio do 
Banco, podera aceitar as clausulas e condigoes usuais nas operagOes com organismos 
financiadores internacionais, sendo valid° o compromisso geral e antecipando de diri-
mir, por arbitramento, todas as d6vidas e controversias. 

Art. 24. 0 adicional de 15%, estabelecido pela alinea a do art. 3Q da Lei ng 
1.474, nao alcangara o imposto de renda devido, na fonte ou em poder das pessoas 
fisicas, pela posterior distribuigao das reservas e lucros em suspenso ou nao distribuidos, 
sobre os quais comprovadamente haja incidido a taxa adicional de 3% criada pela 
alinea b do art. 32  da referida Lei. 

Art. 25. Constarao anualmente do Orgamento da Uniao, como receita: 
I — nos exercicios de 1953 a 1956, inclusive: o produto da cobranga dos adicio-

nais a que se refere o art. 3Q da Lei n 2- 1.474, de 26 de novembro de 1951; 
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II — a partir do exercicio de 1953, inclusive: o produto da cobranga das taxas, 
sobretaxas, rendas e contribuicoes a que se referem os arts. 3 2  e 42  desta Lei, e de 
quaisquer tributos que forem criados em lei para financiamento das operagiies do 
Banco ou atendimento de encargos por ele assumidos; 

III — a partir do exercicio de 1958, inclusive: os recursos que o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Economic° deve anualmente fornecer ao Tesouro Nacional para 
atender ao servigo de juros e amortizagOes das "Obrigagoes do Reaparelhamento Eco-
nomico"; 

IV — a partir do exercicio de 1958, inclusive: os recursos que o Banco Nacional 

do Desenvolvimento Economic° deve anualmente fornecer ao Tesouro Nacional a debit° 
do Fundo a que se refere o § 1 2  do art. 3 2  da Lei n2 1.474, para atender aos pagamen-
tos em dinheiro estabelecidos no § 3 2  do art. 5 2  desta Lei. 

Paragrafo tinico. No exercicio de 1952, o produto da cobranga dos adicionais 
a que se refere o item I deste artigo, constituindo fundo especial corn personalidade 
prOpria, sera depositado no Banco Nacional do Desenvolvimento EconOmico e livre-
mente movimentado pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 26. Importancias iguais, respectivamente, as que constarem da receita em 
virtude do artigo anterior, deverao figurar no mesmo Orgamento, na parte da despesa, 

anexos do Ministerio da Fazenda, a saber: 
I — nos exercicios de 1953 a 1956, inclusive: sob a subconsignagao "Fundo do 

Reaparelhamento Economico", para ser entregue ao Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econornico; 

II — a partir do exercicio de 1953, inclusive: sob a subconsignagdo "Fundo Especial 
de Juros, AmortizagOes e Resgate das ObrigagOes do Reaparelhamento Economico", para 
ser entregue ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econornico; 

III — a partir do exercicio de 1958, inclusive: como dotagao especial, consignada 
a Caixa de Amortizagao, para atender ao servico de juros, amortizacoes e resgate das 
"ObrigagOes do Reaparelhamento Economico"; 

IV — a partir do exercicio de 1958, inclusive: como dotagdo especial, consignada 
a Caixa de Amortizagao, para atender aos pagamentos em dinheiro a que se refere o § 
32  do art. 5 2  desta Lei. 

• Art. 27. Os creditos orgamentarios a que se refere o artigo anterior indepen-
dem de registro previo no Tribunal de Contas e sua distribuigao sera feita automatica-

mente ao Tesouro Nacional, que Ihes dard o respectivo destino. 

Art. 28. No exercicio de 1952, o Ministro da Fazenda podera, a debit° do 
"Fundo do Reaparelhamento Economico", aplicar ate Cr$ 30.000.000,00 (trinta mi-
lhOes de cruzeiros) no aparelhamento da Divisao do Imposto de Renda e da Caixa de 
Amortizagao, inclusive em despesas de pessoal e material, para o fim especial de habilita-
las ao born cumprirnento do disposto nesta Lei e nas de nos 1.474 (art. 3 2) e 1.518. 

Paragrafo unico. Nos exercicios de 1953 a 1956, inclusive, o Ministro da Fazen-
da podera aplicar, corn o mesmo objetivo e tambem a debit° do Fundo do Reapare-

lhamento Economic°, importancia nao superior a 1% (urn por cento) do valor total dos 
adicionais arrecadados em cada urn daqueles exercicios. 
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Art. 29. E o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministerio da Fazenda, o 
credito especial de 20 (vinte) milhOes de cruzeiros que o Tesouro Nacional entregara ao 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econ6mico para o fim especial de constituir o 
capital corn que o referido Banco iniciara suas operagoes. 

Art. 30. Dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do inicio da Sessao Legislativa 
Ordinaria, o Poder Executivo enviara ao Congresso Nacional urn relatOrio completo 

sobre o desenvolvimento do programa referido nas Leis nos 1.474 (art. 3 2) e 1.518, 
contendo: 

a) exposigao justificativa do programa de trabalho a ser executado no exercicio 
em curso; 

b) relagao das obras e servigos executados no ano anterior, acompanhada de 
demonstragdo analitica do movimento financeiro do mesmo exercicio e, cumulativa-
mente, dos exercicios ja decorridos. 

Art. 31. 0 Poder Executivo regulamentara, dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias a execugdo desta Lei. 

Art. 32. Esta Lei entrara ern vigor na data de sua publicacao. 

Art. 33. Revogam-se as disposigOes em contrario. 

Senado Federal, em 20 de junho de 1952. 

Rio de Janeiro, 20 de junho de 1952; 131 4  da Independencia e 64 4  da ReptIblica. 

GETOLIO VARGAS 
Horacio Lafer 
Oswaldo Carija de Castro 
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LEI N2  2.973, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1956 

Programa a vigencia das medidas de ordem fi-
nanceira relacionadas corn a execucab do Pla-
no de Desenvolvimento Economic° previstas nas 
Leis n°s 1.474, de 26 de novembro de 1951, e 

1.628, de 20 de junho de 1952, e da outras 
providencias. 

0 Presidente da Republica: 
Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 2  A vigencia do emprestimo compulsorio do Banco Nacional do Desen-
volvimento EconOmico (BNDE), cobrado sob a forma de adicional do imposto de ren-
da e demais medidas de ordem financeira, relacionadas corn o Plano de Reapare-
lhamento e Foment() da Economia Nacional, estabelecidas nas Leis ngs 1.474, de 26 
de novembro de 1951, e 1.628, de 20 de junho de 1952, fica prorrogada pelo prazo 
de 10 anos, contados do exercicio de 1957, inclusive, corn as alteragoes constantes 
desta Lei. 

§ 1 2  No caso das pessoas fisicas, o adicional sera cobrado sobre a totalidade do 
imposto de renda devido, quando superior a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), em 
cada exercicio, na seguinte base: 

a) ate Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros), 15% (quinze por 
cento) de adicional; 

b) acima de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros) ate 
Cr$ 1.000.000,00 (urn milhao de cruzeiros), 20% (vinte por cento) de adicional; 

c) acima de Cr$ 1.000.000,00 (urn milhao de cruzeiros), 25% (vinte e cinco por 
cento) de adicional. 

§ 22  Sobre o imposto de renda devido pelas pessoas jurldicas e o arrecadado na 
fonte, nos casos previstos (vetado), sera cobrado o adicional de 15% (quinze por cento). 

§ 32  Sera cobrado o adicional de 4% (quatro por cento) sobre as reservas e 
lucros em suspenso ou nao distribuldos, em poder das pessoas jurldicas, ate o ano-base 
de 1965, inclusive, excetuado o fundo de reserva legal e as reservas tecnicas das compa-
nhias de seguro e de capitalizacao, observado o disposto no art. 24 da Lei n 2 1.628, de 
20 de junho de 1952. 
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§ 42  Para efeito de cobranga do adicional deste artigo serao abandonadas as 
fragOes inferiores a Cr$ 1 00,00 (cem cruzeiros). 

Art. 2° As importancias provenientes da cobranga dos adicionais ao Imposto 
de Renda autorizada pela presente Lei serao restituidas em Obrigagoes do Reapare-
lhamento Economic°, na conformidade do que estabelecem o § 3 2  do art. 3 2  da Lei ng 
1.474, de 26 de novembro de 1951, e o art. 5 2  da Lei ng 1.628, de 20 de junho de 
1952. 

§ 	0 resgate das Obrigagoes do Reaparelhamento Econômico sera efetuado 
pela forma estabelecida no art. 2g da Lei ng 1.628, de 20 de junho de 1952, revogado 
o respectivo paragrafo onico. 

§ 29  Aplica-se as Obrigagoes do Reaparelhamento Economic° emitidas de acor-
do corn esta Lei o disposto nos arts. 3 2, 42, 5 2  e 6g da Lei ng 1.628, de 20 de junho de 
1952, sobre os juros, amortizagOes e resgate. 

§ 32  Poderao ser emitidos titulos multiples das Obrigagoes do Reaparelhamento 
Economico. 

§ 49  0 limite da emissao das Obrigagoes do Reaparelhamento Econ6mico au-
torizado pela presente Lei sera o da importancia efetivamente arrecadada, proven iente 
do emprestimo compulsorio, sob a forma dos adicionais do Imposto de Renda e da 
aplicagdo do art. 9 2  (I e II) desta Lei, acrescida da bonificagdo de que trata o art. 5 2  da 
Lei ng 1.628, de 20 de junho de 1952. 

Art. 3° Nos casos de extingao da sociedade que tenha recolhido o adicional, é 
permitida, em carater excepcional, a transferencia dos recibos de pagamento do empres-
timo compulsorio referido nas Leis ngs 1.474, de 26 de novembro de 1951, 1.628, de 
20 de junho de 1952, e nesta Lei, do nome da sociedade extinta para o nome dos 
socios ou acionistas, respeitada a integralidade de cada recibo, cujo valor nao podera 
ser desdobrado. 

Paragrafo Link°. Os pedidos de transferencia, nos casos deste artigo, serao 
resolvidos pelos delegados do Imposto de Renda, feitas as necessarias comunicagOes 
Caixa de Amortizagdo e a Contadoria Geral da ReptIblica. 

Art. 49  0 titular de recibos de pagamento extraviados do emprestimo compul-
sorio referido nas Leis ngs 1.474, de 26 de novembro de 1951, 1.628, de 20 de junho 
de 1952, e nesta Lei, podera requerer certiclao do pagamento daquele emprestimo, 
para o fim de obter a substituigao dos mesmos recibos pelas respectivas Obrigagoes do 
Reaparelhamento Economic°. 

Paragrafo unico. Os pedidos de certidao de que trata este artigo serao decidi-
dos pelos delegados do Imposto de Renda, feitas as necessarias comunicagOes a Caixa 
de Amortizagao e a Contadoria Geral da 

Art. 59  A percentagem de 1% (um por cento), de que trata o paragrafo Cmico 
do art. 28 da Lei n 2  1.628, de 20 de junho de 1952, podera ser aplicada pelo Minis-
terio da Fazenda no aparelhamento da Contadoria Geral da Rept'Ablica, Divisao do 
Imposto de Renda e Caixa de Amortizagdo, nas condigOes estabelecidas no mesmo 
artigo, destacada do adicional da presente Lei, e durante a sua vigencia. 
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Art. 69  0 Poder Executivo baixara, mediante decreto, normas reguladoras da 
emissao e resgate das "ObrigagOes do Reaparelhamento Economico" e da constituigao 
do "Fundo Especial de Juros, Amortizacao e Resgate das ObrigagOes do Reaparelhamento 
Econornico", levando em consideragao a prorrogagao do emprestimo compulsorio fi-
xada nesta Lei. 

Art. 72  Para regularizagao de seu debit°, proveniente da retengdo de adicio-
nais sobre o Imposto de Renda, devidos ao Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-
nomic° por forca das Leis n 2s 1.474, de 26 de novembro de 1951, e 1.628, de 20 de 
junho de 1952, o Tesouro Nacional recolhera, anualmente, a partir de 1957, ao mes-
mo Banco, importancia nao inferior a urn bilhao de cruzeiros, ate liquidagao final e 
efetivo cumprimento das referidas leis. 

Paragrafo 'Ink°. 0 disposto neste artigo nao exime o Tesouro Nacional do 
cumprimento das demais exigencias legais e das entregas imediatas do quanto por eles 
for sendo arrecadado por forga daquelas ou da presente Lei (art. 11), a titulo de empres-
timo compulsorio do BNDE, sob a forma de adicional do Imposto de Renda. 

Art. 89  Constitui responsabilidade do Tesouro Nacional o pagamento dos ju-
ros e bonificagOes sobre os adicionais do Imposto de Renda a que se referem as Leis 
n2s 1.474, de 26 de novembro de 1951, e 1.628, de 20 de junho de 1952, no 
period° compreendido entre a arrecadacao e a efetiva entrega do produto da mes-
ma ao Banco Nacional do Desenvolvimento Economic°. 

Paragrafo Link°. A responsabilidade a que se refere este artigo se estende aos 
adiantamentos concedidos pelo BNDE, por ordem do Ministro da Fazenda, corn base 
no art. 25, paragrafo 6nico, da Lei n 2  1.628, de 20 de junho de 1952, e da percenta-
gem de 1% (urn por cento) de que trata o art. 28, paragrafo 6nico, da mesma lei. 

Art. 99  0 art. 72  da Lei n2 1.628, de 20 de junho de 1952, passa a vigorar corn 
a seguinte redagao: 

"Art. 72  As Caixas Econornicas Federais e as Empresas de Seguro e Capi-
talizacao recolherao ao Banco de que trata o art. 8 2  desta lei, em cada urn dos 
exercicios de 1957 a 1966, inclusive, para financiamento de parte das inversOes 
ou despesas corn a execucao do Programa de Reaparelhamento e Fomento da 
economia nacional, as seguintes importancias: 

I — ate 4% (quatro por cento) do valor total dos depositos das Caixas Eco-
nomicas Federais, a criterio do Ministro da Fazenda; 

II — 25% (vinte e cinco por cento) do aumento anual das reservas tecnicas 
das Empresas de Seguro e Capitalizacao, observado o disposto no § 9 2. 

§ 1 9  Essas importancias sera°, no decurso do 6 2  (sexto) exercicio alp& o 
do respectivo recolhimento, integralmente restituidas, observando-se o disposto 
no § 3 2  do art. 32  da Lei n2  1.474, de 26 de novembro de 1951, e legislacao 
cornplementar. 

§ 22  Em caso de comprovada forga maior, o Banco Nacional do Desen-
volvimento Economic° podera retardar os recolhimentos de que trata este artigo 
ou proceder a restituicao em prazo inferior ao previsto no § 1 2, observando-se as 
demais disposigOes legais. 
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§ 3g Na hipOtese do § 2g, a bonificagdo a que alude o art. 5g desta Lei 
sera proporcional ao tempo decorrido, na base de 5% (cinco por cento) ao ano. 

§ Os recolhimentos de que tratam os incisos I e 11 deste artigo pode-
rao ser substituidos, total ou parcialmente, por aplicagOes diretas das Caixas Eco-
n6micas Federais e Empresas de Seguro e Capitalizacao, desde que anualmente 
tais aplicagOes sejam 60% (sessenta por cento) superiores ao valor dos reco-
Ihimentos devidos e sejam contratadas dentro do prazo correspondente aos reco-
Ihimentos mencionados nos incisos I e II deste artigo. 

§ 52  As inversoes diretas mencionadas no paragrafo anterior deverao en-
quadrar-se no Plano de Reaparelhamento e Fomento da economia nacional, 
definido nas Leis ngs 1.474 (art. 3 2), de 26 de novembro de 1951, 1.518, de 24 
de dezembro de 1951, e 1.628, de 20 de junho de 1952, e nesta Lei, e ser 
previamente aprovadas pelo BNDE e sujeitas ao seu controle e fiscalizacao. 

§ 6t)  As importancias aplicadas em inversOes diretas de que tratam os §§ 
e 5 2  nao se aplica o disposto nos §§ 1g, 	e 32  deste artigo. 

§ 72  As importancias aplicadas em inversOes diretas ou os seus titulos 
representativos ficarao vinculados ao BNDE por prazo nao superior ao dos depo-
sitos de que tratam os incisos I e 11 deste artigo, sendo liberados ao termino desse 
prazo, salvo caso de comprovada forga maior, quando a liberagao podera ser 
efetuada em prazo inferior. 

§ 82  As importancias recebidas pelas Empresas de Seguro e Capitaliza-
cao e Caixas Econornicas Federais, a titulo de amortizacao de emprestimos, res-
gate ou transferencias de titulos de credit() representativos das inversOes diretas, 
sera° obrigatoriamente reaplicadas em inversoes de que tratam os §§ 4 9  e 52, so 
sendo liberadas nas condicoes mencionadas no paragrafo anterior. 

§ 92  A Diretoria do BNDE baixara os atos normativos complementares e 
reguladores do disposto no presente artigo, e providenciara sua publicagdo no 
"Diario Oficial", neles observando as disponibilidades das empresas menciona-
das no inciso II deste artigo. 

§ 10. As operagOes decorrentes das inversOes diretas, de que tratam os 
§§ 4g, 5g, 6g, 72, 8g e 99  deste artigo, constarao de capitulo especial do relatOrio 
a ser encaminhado, cada ano, ao Congresso Nacional, na forma do art. 30 da Lei 
ng 1.628, de 20 de junho de 1952. 

Art. 10. As importancias que devem ser distribuidas a Unido, a titulo de remune-
raga° do capital aplicado em sociedade de economia mista, sera° recolhidas, anualmen-
te, ao Banco Nacional do Desenvolvimento Economic°, diretamente pelas empresas, e 
acrescerao o capital a que se refere o art. 19 da Lei ng 1.628, de 20 de junho de 1952. 

Paragrafo tinico. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos dividendos e de-
mais beneficios distribuidos pela PetrOleo Brasileiro S.A. e pelas sociedades de econo-
mia mista dedicadas a atividades bancarias. 

Art. 11. Os recursos destinados ao Fundo de Reaparelhamento Economic° se-
ra° escriturados como deposit° pelas estagoes arrecadadoras e por etas diretamente 
transferidos ao Banco do Brasil S.A., a conta e ordem do Banco Nacional do Desen-
volvimento Economic°. 
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Art. 12. Art. 8g da Lei ng 2.308, de 31 de agosto de 1954, passa a vigotar corn 
a seguinte redagao: 

"Art. 82  0 produto do imposto onico sobre energia eletrica sera escritu-
rado, como deposit°, pelas estagOes arrecadadoras e, deduzido 0,5% (meio por 
cento) correspondente as despesas de arrecadagao e fiscalizagao, diretamente 
recolhido ao Banco do Brasil S.A., a conta e ordem do Banco Nacional do De-
senvolvimento Economic°, para ser utilizado na forma da legislagao em vigor." 

Art. 13. As importancias provenientes da receita a que se refere o item b do art. 
22  da Lei ng 2.308, de 31 de agosto de 1954, sera° pelo Banco do Brasil S.A. mensalmen-
te creditadas ao Banco Nacional do Desenvolvimento Economic°. 

Art. 14. Aplica-se as dotagOes previstas no art. 2g, letra c, da Lei ng 2.308, o 
disposto no art. 27 da Lei ng 1.628, de 20 de junho de 1952, devendo tais dotagoes ser 
recolhidas ao Banco Nacional do Desenvolvimento Economic°. 

Art. 15. Aplica-se aos financiamentos concedidos pelo Banco Nacional do De-
senvolvimento Economic° o disposto na Lei ng 2.300, de 23 de agosto de 1954. 

Art. 16. Nao se aplicam as operagOes do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economic° as disposigOes do Decreto ng 23.501, de 27 de novembro de 1933. 

Art. 17. Os adiantamentos por antecipagao de emprestimos somente poderao 
ser concedidos depois de concluido o exame do projeto pelos orgaos tecnicos, e alp& 
aprovada e operagdo pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Economic°, e desde 
que sejam oferecidas condigOes de seguranga de reembolso. 

Art. 18. Dos anexos que acompanham relatorio previsto no art. 30 da Lei ng 
1.628, de 20 de junho de 1952, deverao constar: 

a) o desdobramento, por especies e quantias, das diferentes Despesas Adminis-
trativas, que figura sob o titulo Despesas de Administragao, na Demonstragao do Resul-
tado de cada semestre; 

b) a lista dos jornais e empresas de publicidade que tenham executado servigos 
para o Banco, corn especificagOes da natureza de cada servigo e da quantia por ele paga; 

c) o demonstrativo das despesas de representagao, ou efetuadas no exterior; 
d) a especificacao, de modo que as variagOes anuais de cada rubrica sejam con-

venientemente evidenciadas, dos honorarios do Conselho de Administragdo e da Dire-
toria, dos vencimentos, salarios e gratificagOes pagos ao pessoal, obedecidos os qua-
dros, tabelas e padrOes prOprios que forem fixados, nos termos da alinea c do art. 13 da 
Lei ng 1.628, de 20 de junho de 1952, e do art. 22 desta Lei e de quaisquer outros 
pagamentos efetuados a titulo de retribuigao por prestagao de servigos. 

Art. 19. Ficam aumentados de dois para quatro os diretores a que se refere a 
alinea c do inciso I do art. 12 da Lei ng 1.628, de 20 de junho de 1952, corn o mesmo 
mandato ali previsto.' 

1 Ver Decreto ng 73.713, de 1-Q de marco de 1974, art. 13. 
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Art. 20. 0 Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° in-

tegrara, corn direito de voto, o Conselho da Superintendencia da Moeda e do Credito. 

Art. 21. Compete ao Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-
n6mico designar membros substitutos para participarem das reuniOes do Conselho de 

Administragao, nas licencas, impedimentos e faltas dos efetivos titulares. 

Art. 22. A competencia privativa e exclusiva do Conselho de Administracao 

para aprovar o quadro de pessoal, criar cargos e funcOes, fixando-Ihes os respectivos 
pad rOes prOprios de vencimentos, observado o disposto na letra c do art. 13 da Lei nQ 

1.628, de 20 de junho de 1952, sera exercida de forma a que as despesas de pessoal 
do Banco, a qualquer titulo, nao ultrapassem, em cada exercicio, montante equivalen-

te a 2,5% (dois e meio por cento) dos recursos que, anualmente, sejam destinados ao 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econornico. 2  

Art. 23. 0 Conselho de Administragao, na forma do disposto no art. 18 da Lei 

n2 1.628, de 20 de junho de 1952, atendidas as peculiaridades dos servicos do BNDE, 

expedird o Regulamento do Pessoal do Banco definindo o regime juridic° de seus 

funcionarios, e fixando-Ihes os deveres, direitos e vantagens, na forma do art. 22. 

Art. 24. 0 Conselho de Administracao do Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Economic°, por proposta da Diretoria, aprovara, no principio de cada exercicio, o 

Orcamento de Investimento do Banco, a base da previsao da arrecadagao resultante 
da aplicacao dos arts. 1 2  e 92  desta Lei. 

Art. 25. 0 Orcamento de Investimento, de que trata o artigo anterior, fixard a 

quota destinada a cada urn dos setores de atividades econornicas mencionadas nas 
Leis es 1.474, de 26 de novembro de 1951 (art. 3 2), 1.518, de 24 de dezembro de 
1951, e 1.628, de 20 de junho de 1952, e nesta Lei, corn observancia da seguinte 

ordem de prioridade: 

I — reaparelhamento e ampliagao do sistema ferroviario; 
II — reaparelhamento e ampliacao de portos e de sistemas de navegacao; 
III — construcao e ampliagao de sistemas de energia eletrica; 
IV — instalagao e ampliagdo de inclilstrias basicas; 
V — construcao e ampliagdo de armazens, silos, matadouros e frigorificos; 
VI — desenvolvimento da agricultura, compreendendo eletrificacao rural, inclusi-

ve mediante aproveitamento acessOrio de pequenas quedas d'agua; 
VII — outros setores. 
§ 1 2  A quota destinada a urn setor podera ser transferida para outro, se nao 

houver, em estudo e corn viabilidade de deferimento, qualquer projeto de financia-

mento nele enquadrado. 
§ 22  Cabera aos orgaos de administragao do Banco, observado o respectivo 

nivel de algada, decidir das operacoes, dentro do limite das quotas constantes do Or-
gamento de Investimento, para cada setor fixado. 

2Ver Decreto r1Q 73.713, de 1.9. de marco de 1974, art. 14. 
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Art. 26. Aprovada pelos orgaos competentes do BNDE a concessao de financi-
amento, a prestagdo de garantia do Banco, ou a do Tesouro Nacional, observada quan-
to a esta o disposto no art. 21 da Lei rig 1.628, de 20 de junho de 1952, ou outras 
operagOes bancarias, na forma da lei, cabers a Diretoria, uma vez preenchidas pelo 
cliente as condicoes gerais ou especiais fixadas, aprovar e determinar a lavratura do 
respectivo instrumento contratual. 

Art. 27. As decisOes do Conselho de Administragdo e da Diretoria sera° regis-
tradas em atas que, depois de lidas, deverao ser assinadas pelos membros presentes, na 
sessao imediatamente seguinte. 

Art. 28. Todas as deliberacOes do Conselho e da Diretoria deverao ser fun-
damentadas. 

Art. 29. Salvo casos excepcionais, a cooperacao financeira do Banco nao deve 
exceder a 60% (sessenta por cento) do custo do empreendimento financeiro. 

Paragrafo Link°. As decisoes de financiamentos em que essa percentagem 
deva ser ultrapassada deverao ser devidamente justificadas e tomadas por 2/3 dos 
membros do Conselho e da Diretoria, nos respectivos niveis de alcada. 

Art. 30. Sera() publicadas no Diario Oficial, em resumo, as atas da Diretoria e 
do Conselho. 

Art. 31. 0 Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° conceders finan-
ciamento as Caixas Econornicas Federais, como suprimento de recursos para empres-
timos as Prefeituras Municipais, destinados a empreendimentos ligados a producao, 
transmissao e distribuicao de energia eletrica. 

Paragrafo tinico. 0 suprimento de fundos definido neste artigo dependera: 
a) de participagdo da Caixa em pelo menos 50% (cinquenta por cento) do inves-

ti mento; 
b) de aprovagdo previa, pelo Banco, nos termos de sua legislagdo e normas tec-

nicas do projeto a financiar e dos termos do contrato entre a Caixa e cada Prefeitura. 

Art. 32. Cabers ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econ6mico atender 
tambem as propostas de emprestimos de Prefeituras Municipais, segundo as normas 
gerais da Lei ng 2.134, de 14 de dezembro de 1953. 

Art. 33. Fica o Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° autorizado a 
efetuar depositos em organismos oficiais de credit°, inclusive de natureza bancaria, 
executores de programas federais, estaduais ou regionais de desenvolvimento econo-
mic°, com o objetivo de aumentar-Ihes a respectiva capacidade de inversdo nos seto-
res infra-estruturais da economia nacional. 

Art. 34. Do total dos recursos provenientes do emprestimo compulsOrio, de 
que tratam as Leis rigs 1.474 e 1.628, e cuja vigencia é prorrogada pela presente Lei, o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° destinard para aplicacao, em carater 
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de prioridade, 25% (vinte e cinco por cento) em empreendimentos definidos nas Leis 
ngs 1.474, de 26 de novembro de 1951, 1.518, de 24 de dezembro de 1951, e 1.628, 
de 20 de junho de 1952, localizados ou que se venham a localizar nas regiOes Centro-
Oeste, Norte, Nordeste, inclusive Sergipe, Bahia e Espirito Santo, e destinados a elevar 
o nivel de renda per capita, ou melhorar as condigOes economicas das regiOes acima 
mencionadas. 

Paragrafo unico. A prioridade definida no artigo nao dispensa como condigao 
para deferimento de operacoes a observancia dos requisitos de enquadramento, renta-
bilidade e qualificagao tecnica definidos nas Leis n 2s 1.474, de 26 de novembro de 
1951, 1.518, de 24 de dezembro de 1951, e 1.628, de 20 de junho de 1952, regula-
mentos e atos normativos complementares, disciplinadores das operacOes do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econornico. 

Art. 35. As industrias de fertilizantes, celulose, alcalis, beneficiamento de mi-
nerios, extragao de oleo de babagu e oiticica e cera de carnaCiba, beneficiamento e 
tecelagem de caroa, agave e fibras nativas, que se localizarem nas regiOes Norte e 
Nordeste e desde que se instalem no prazo de 10 anos da vigencia desta Lei, terao 
isencao dos impostos de renda e consumo pelo prazo de 10 anos. 

Art. 36. 0 inciso IV do art. 11 da Lei n2  1.628, de 20 de junho de 1952, 
passard a vigorar corn a seguinte redagao: 

"IV — receber em garantia, ou em pagamento, mediante cessao, procura-
cao ou delegagao, o produto da cobranca de impostos, taxas, sobretaxas, rendas 
ou contribuicOes de quaisquer especies, que se destinem a custear as inversOes 
ou despesas corn o reaparelhamento econornico a cargo da Uniao, dos Estados e 
Municipios, autarquias ou sociedades de economia mista em que preponderem 
awes do Poder Poblico, ou que tenham por objetivo atender ao servigo de juros, 
amortizagoes e resgate de encargos assumidos para o mesmo fim." 

Art. 37. Ao art. 12 da Lei n 2  1.628, de 20 de junho de 1952, acrescente-se, 
como o 42, o seguinte paragrafo: 

"§ 42  Os membros do Conselho de Administracao so poderao ser recon-
duzidos por urn novo mandato." 

Art. 38. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as dis-
posicOes em contrario. 

Rio de Janeiro, em 26 de novembro de 1956; 135 2  da Independencia e 682  da 
ReptIblica. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 
Jose Maria Alkmim 
Parsifal Barroso 
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DECRETO N2  59.170, DE 2 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria a Agencia Especial de Financiamento Indus-
trial — FINAME — incorporando o Fundo de Fi-
nanciamento para Aquisicao de Maquinas e Equi-
pamentos Industrials — FINAME, criado pelo 

Decreto n° 55.275, de 22 de dezembro de 1964, 
e dá outras providencias. 

0 Presidente da Repiklica, usando das atribuicOes que Ihe confere o artigo 87, 
item I, da Constituicao Federal, e corn fundamento no artigo 69 da Lei n 2  4.728, de 14 

de julho de 1965, 

DECRETA: 

Art. 1 2  Fica criada junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Economic°, 
para gerir, corn autonomia administrativa e financeira, o Fundo de Financiamento para 
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industriais — FINAME — criado pelo Decreto n 2 

 55.275, de 22 de dezembro de 1964, a Agenda Especial de Financiamento Industrial, 
que conservara a mesma sigla FINAME, prevalecendo em relacao a ela, no que couber, 

os preceitos legais aplicados as instituiceies financeiras sem prejuizo do disposto neste 
Decreto. 

Art. 22  A Agenda Especial de Financiamento Industrial — FINAME, corn sede e 

foro no Estado da Guanabara, desenvolvera suas atividades sob a responsabilidade e 
corn a colaboragao do BNDE, no qual sera aberta uma conta destinada a registrar o 
movimento global dos recursos ao FINAME. 

Art. 32  A Agenda Especial de Financiamento Industrial — FINAME sera alimen-
tada corn recursos provenientes de: 

a) emprestimos ou doacaes de entidades nacionais, internacionais ou estran-
geiras e, dentre esses, os recursos provenientes da "Alianga para o Progresso"; 

b) recursos colocados a sua disposicao pelo Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Economic° e outras agencias financeiras da Uniao e dos Estados; 

c) recursos mobilizados pelo BNDE nos mercados interno e externo de capitais 
para o fim especifico de que trata este Decreto; 
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d) rendimento proveniente de suas operacOes, como reembolso de capital, ju-
ros, comissOes, bonificagOes e outros; 

e) refinanciamento de titulos no Banco Central: dentro de termos e condigOes 
por este admitidos; 

f) aportes do Tesouro Nacional atraves de ObrigagOes Reajustaveis ou outros 
titulos de credito; 

g) operacOes financeiras que, nao especificadas nas alineas anteriores, se 
compreendam nas finalidades da Agenda, a juizo da Junta de Administracao. 

Paragrafo Unico. Os adiantamentos atribuidos pelo BNDE ao Fundo de Finan-
ciamento de Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industriais — FINAME — passam a 
constituir recursos de movimento da Agencia Especial de Financiamento Industrial — 
Fl NAME — sendo inexigiveis enquanto aplicados nas operacOes previstas neste Decreto. 

Art. 42  Os recursos da Agenda destinar-se-do ao financiamento de: 
a) operagoes de compra e venda de maquinas e equipamentos de producao 

nacional; 
b) exportagdo e importagdo de maquinas e equipamentos; 

Art. 5 2  Por decisdo da Junta de Administragao, a Agencia podera realizar ope-
ragoes de "acceptance", para suprimento de capital de giro as empresas instaladas em 
setores industriais basicos da economia, definidos estes na forma da letra b, do artigo 
72, iniciando esse tipo de atividade atraves do sistema de co-aceite de titulos. 

Paragrafo unico. A Agencia podera, ainda, subscrever awes de empresas indus-
triais para posterior repasse ao pCiblico e, mediante convenios, aplicar recursos e valores 
mobiliarios, de outras agencias publicas, federais ou estaduais, nos fins a que se destina. 

Art. 62  A Administracao superior da Agencia compete a Junta de Administracao, 
sob a Presidencia do Presidente do BNDE, composta de oito membros: 

1 — Presidente do BNDE; 
2 — Diretor-Superintendente do BNDE; 
3 — Conselheiro do BNDE; 
4 — Representante da industria mecanica indicado pela Associagdo Brasileira para 

o Desenvolvimento das Indiistrias de Base; 
5 — Representante de Bancos Regionais e Estaduais de Desenvolvimento; 
6 — Representante de Bancos Comerciais; 
7 — Representante de Sociedades de Financiamento; 
8 — Representante dos Bancos Privados de Investimentos. 
§ 1 2  Os quatro illti mos componentes da Junta de Administracao sera° designa-

dos corn mandato de dois anos, renovavel por igual period°, pelo Conselho Monetario 
Nacional por indicacdo do Presidente da Junta. 

§ 22  As deliberagOes da Junta sera° tomadas por maioria relativa de votos, corn 
a presenca de, pelo menos, 4 (quatro) de seus membros, prevalecendo, em caso de 
empate, a decisdo em cujo favor tiver votado o Presidente, observado sempre o dispos-
to no art. 10 deste Decreto. 

Art. 72  Compete a Junta de Administracao da Agencia: 
a) aprovar pianos genericos de aplicacao; 
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b) fixar criterios para aplicagao dos recursos da Agencia, inclusive o es-
tabelecimento de escalas de prioridade; 

c) aprovar as condigOes gerais de operagao, bem como orgamentos, inclusive de 
custeio, que prevera dotagdo para reembolso do BNDE por servigos e material forneci-
do a Entidade; 

d) aprovar os contratos e os acordos necessarios ao funcionamento da Agenda; 
e) aprovar o Regulamento da Agencia e a expedigao dos atos complementares 

necessarios a realizagao dos objetivos da Agenda; 
f) resolver os casos omissos. 

Art. 82  A Junta de Administragao reunir-se-a, ordinariamente, na Ciltima sema-
na de cada trimestre do ano civil e, extraordinariamente, sempre que for convocada 
pelo Presidente, por deliberagao deste ou mediante solicitagao de, pelo menos, dois 
de seus membros. 

§ 1 2  Os membros da Junta de Administragao perceberao uma gratificagao de 
presenga por sessao a que comparecerem e, quando residirem fora da sede da Junta, o 
reembolso das despesas de viagem e estada. 

§r 0 Presidente da Junta de Administragao percebera uma gratificagao de 
representagao a ser fixada pela mesma Junta. 

Art. 92  A gerencia dos negocios ordinarios da Agencia sera exercida pelo Presi-
dente da Junta de Administragao, ao qual compete a representagao ativa e passiva da 
Entidade, em juizo e fora dele, podendo, nos termos e nos limites fixados pela Junta no 
Regulamento da Agencia, delegar ao Diretor-Superintendente, bem como ao Conse-
lheiro do BNDE, o exercicio de algumas de suas atribuigoes. 

§ 1 2  A Junta de Administragao tera urn Secretario-Executivo, de indicagdo do 
Presidente, corn as atribuigoes que forem fixadas no Regulamento, que dispora de 
assistencia administrativa, tecnica e juridica. 

§r 0 Secretario-Executivo participard das reunieles da Junta, sem direito a 
voto, e tera os seus honorarios fixados pela mesma Junta. 

Art. 10. 0 Presidente do BNDE sera substituido, em suas ausencias ou impedi-
mentos na Presidencia da Junta, pelo Diretor-Superintendente do BNDE e este pelo 
Conselheiro do BNDE. 

Art. 11. A Agencia podera, mediante requisigao do Presidente da Junta, utilizar 
os servicos de funcionarios poblicos, inclusive de autarquias, bem como de emprega-
dos de sociedade de economia mista. 

§ 1 2  A colaboragao do pessoal do BNDE a entidade se efetivard mediante in-
dicagao do Presidente da Junta. 

§ 29  0 Presidente da Junta de Administragao deliberard sobre as vantagens e 
gratificagOes que devam ser atribuidas aos servidores da Agenda. 

Art. 12. As operagOes da Agencia poderao ser realizadas por intermedio de 
agentes financeiros p6blicos e privados, cuja qualificagao fica condicionada as seguin-
tes exigencias: 
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§ 1g Sera° agentes financeiros do FINAME os bancos regionais e estaduais de 

desenvolvimento, bem como os bancos comerciais e as sociedades de financiamento e 
bancos de investimento, que como tal foram credenciados, subordinados todos as se-
gu i ntes condigoes: 

a) aceitarem expressamente as modalidades de operacdo estabelecida pela Jun-
ta, a que se refere o artigo 4Q deste Decreto; 

b) assumirem co-responsabilidade como garantidores, financiadores ou endos-
santes. 

§ 22  As operacOes so sera° acolhidas pelos agentes financeiros dentro das con-
digOes usuais de seguranca bancaria, podendo ser exigidos dos solicitantes de credit() 
todos os elementos financeiros, economicos e contabeis necessarios, inclusive o exame 
de suas escritas. 

Art. 13. 0 Regulamento da Agencia dispora sobre todas as condigOes neces-
sarias ao seu funcionamento, o mecanismo de suas operagOes, as garantias de reem-
bolso por parte dos agentes financeiros, bem como sobre a forma de aplicagdo da 
corregao monetaria nas operacOes que o FINAME realizar. 

Art. 14. No exercicio das atividades bancarias a que esta autorizado pelo artigo 
10 da Lei n2  1.628, de 20 de junho de 1952, e dentro das areas de aplicagao fixadas 
nas Leis n-Qs 1.474 e 1.518 corn a ampliagdo introduzida pelo paragrafo ilnico do artigo 
1(2  da Lei n 9  4.457, de 6 de novembro de 1964, o Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Economic° podera, nas operagoes de "acceptance" que vierem a ser realizadas pela 

Agenda, outorgar aval na forma de aceite ou co-aceite dos titulos respectivos. 

Art. 15. Ficam mantidas a atual rede de agentes financeiros e, no que se conci-
liar corn as disposigoes deste Decreto, o regime operacional e a integridade dos contra-
tos firmados pelo Fundo de Financiamento para Aquisicao de Maquinas e Equipamen-
tos Industriais — FINAME, de que trata o Decreto ng 55.275, de 22 de dezembro de 
1964, cujas operagOes nao sofrerao solucao de continuidade. 

Paragrafo unico. A Agenda de que trata este Decreto e o Fundo por ela gerido 
nao se subordinam ao disposto no Decreto 56.835, de 3 de setembro de 1965. 

Art. 16. Este Decreto entrara ern vigor na data de sua publicacao, revogadas as 
disposigOes em contrario. 

Brasilia, 2 de setembro de 1966; 145.9  da Independencia e 78Q da ReptThlica. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octavio Bulhoes 
Roberto Campos 
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DECRETO-LEI N-Q 45, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 

Autoriza o Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Economic° a criar uma sociedade por awes, 
que incorporara o FINAME, e da outras provi-
dencias. 

0 Presidente da RepCiblica, no use das atribuicoes que Ihe sao conferidas pelo 
artigo 30, do Ato Institucional n 2  2, de 27 de outubro de 1965, 

DECRETA: 

Art. 1 2  A Agencia Especial de Financiamento Industrial — FINAME, criada pelo 
Decreto n2  59.170, de 2 de setembro de 1966, cujos termos ficam fazendo parte 
integrante deste Decreto-lei no que por ele nao e modificado, é dotada de personali-
dade juridica propria, desenvolvendo as suas atividades corn a colaboracao do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econ6mico, na forma da legislacao em vigor. 

Art. 22  Ao Presidente da Junta de Administracao do FINAME, ou a quem suas 
funcoes estiver exercendo, cabers o exercicio do direito de veto, corn recurso ao ple-
nario do orgao para o Conselho de Administracao do BNDE, que decidira em Ciltima 
instancia. 

Art. 32  Fica o Banco Nacional do Desenvolvimento Econornico autorizado a 
realizar operacOes financeiras relacionadas corn o desenvolvimento da economia naci-
onal, quer diretamente, quer atraves de empresas subsidiarias, ouvido o Conselho 
Monetario Nacional, no tocante as modalidades de operagdo e setores de aplicacao 
nao especificados nas Leis Os 1.628, de 20 de junho de 1952, 2.973, de 26 de novem-
bro de 1956, e 4.457, de 6 de novembro de 1964. 

Paragrafo tinico. Os niveis de alcada decisoria dos Orgaos do BNDE, previstos 
na Lei n2  1.628, de 20.6.1952, sera° atualizados anualmente, de conformidade corn 
os coeficientes de reavaliacao dos ativos imobilizados das empresas, calculados pelo 
Conselho Nacional de Economia. 

Art. 42  No prazo maxim° de 90 dias, o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econ6mico criard uma sociedade anonima de economia mista, da qual tera obrigatoria- 
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mente o controle acionario, para suceder a Agencia Especial de Financiamento Indus-
trial — Fl NAME, cujo ativo e passivo a nova entidade incorporard. 

§ 1 9  A Sociedade a ser criada gozara de condicao de capital aberto e equipa-
rar-se-a, para os efeitos do artigo 50 da Lei n 9  4.595, de 31 de dezembro de 1964, as 
sociedades de economia mista nela mencionadas. 

§ 29  A criagao dessa Sociedade sera feita por Resolugao do Conselho de Adminis-
tragao do BNDE, por proposta do seu Presidente, ouvido sobre os respectivos Estatutos, 
a serem adotados, o Conselho Monetario Nacional. 

Art. 52  0 presente Decreto-lei entrard em vigor na data de sua publicacao, 
ficando revogadas as disposicOes em contrario. 

Brasilia, 18 de novembro de 1966; 145 9  da Independencia e 789  da Republica. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octavio BulhOes 
Roberto Campos 
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DECRETO N1 9  73.713, DE 1 9  DE MARCO DE 1974 

Aprova o Estatuto da Empresa POblica Banco Na- 
cional do Desenvolvimento Economic° (BNDE). 

0 Presidente da RepCiblica, no use das atribuigOes que the confere o art. 81, 
itens III e V, da Constituigao, combinado corn o disposto no paragrafo unico do art. 2g, 
da Lei ng 5.662, de 21 de junho de 1971. 

DECRETA: 

Art. 1 9  E aprovado o Estatuto da Empresa PCiblica Banco Nacional do Desen-
volvimento Economic° (BNDE), nos termos do Anexo ao presente Decreto. 

Art. 22  As contas anuais da administragao do BNDE sera° submetidas, pelo seu 
Presidente, ao Ministro de Estado do Planejamento e Coordenagao Geral que, corn seu 
pronunciamento e a documentagao mencionada no art. 42, do Decreto-lei ng 199, de 
25 de fevereiro de 1967, enviara ao Tribunal de Contas da Uniao ate 30 de junho do 
exercicio subsequente. 

Art. 3 2  Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 

Brasilia, 1g- de marco de 1974; 153-g da lndependencia e 86 2  da Republica. 

EMILIO G. MEDICI 
Joao Paulo dos Reis Velloso 
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ESTATUTO DA EMPRESA PUBLICA BANCO NACIONAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (BNDE) 

CAPITULO 
NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURA00 

Art. 1 2  0 Banco Nacional do Desenvolvimento Economic° (BNDE), empresa 

publica dotada de personalidade juridica de direito privado e patrim6nio prOprio, re-
ger-se-a pelo presente Estatuto e pelas disposigOes legais que Ihe forem aplicaveis. 1  

Paragrafo ilnico. Sem prejuizo da observancia de normas emanadas do Con-
selho Monetario Nacional, o BNDE, para efeito da Supervisao Ministerial de que tra-

tarn os arts. 19, 20 e 26 do Decreto-lei n 2  200, de 25 de fevereiro de 1967, esta 
vinculado, nos termos do art. 4 2 , § 1 2, do referido Decreto-lei n 2  200, ao Ministerio da 
Industria e do Comercio. 2  

Art. 22  0 BNDE tern sede e foro no Distrito Federal e atuagao em todo o 
territorio nacional, podendo instalar e manter, no Pais e no Exterior, escritorios, repre-

sentagOes ou agencias. 

Art. 32  0 BNDE é o principal instrumento de execucao da politica de inves-
timentos do Governo Federal e tem por finalidade apoiar programas, projetos, obras e 
servigos que se relacionem corn o desenvolvimento da economia nacional. 

Paragrafo Linico. A empresa exercitara suas atividades visando a estimular a 
iniciativa privada, sem prejuizo do apoio a empreendimentos de interesse nacional a 
cargo do setor poblico. 

Art. 42- 0 prazo de duragao do BNDE e indeterminado. 

CAPITULO II 
DO CAPITAL E DOS RECURSOS 

Art. 5 9  0 capital do BNDE é de Cr$ 13.250.000.000,00 (treze bilhaes, duzen-
tos e cinquenta milhOes de cruzeiros), dividido ern awes no valor nominal de 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) cada uma. 3  

1 0 BNDE passou a denominar-se Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e So-
cial (BNDES) — Decreto-lei ng 1.940, de 25 de maio de 1982. 

2Alterado pelo Decreto-lei ng 1.940, de 25 de maio de 1982. 
3 Redacao dada pelo Decreto ng 75.953, de 8 de julho de 1975. 
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§ 1 2  0 capital do BNDE podera ser aumentado mediante a incorporagdo de 
lucros, de reservas e de outros recursos que a Unido destinar a esse fim, bem como 
pela reavaliagdo do ativo. 

§ 22  A totalidade das awes que compoem o capital do BNDE é de proprieda-
de da Unido. 

Art. 62  Constituem recursos da empresa: 
— os de capital resultantes da conversdo, em especie, de bens e direitos; 

II — as receitas operacionais e patrimoniais; 
III — os oriundos de operagOes de credit°, assim entendidos os provenientes de 

emprestimos e financiamentos obtidos pela entidade; 

IV — as doagOes de qualquer especie; 

V — as dotagiies que lhe forem consignadas no orgamento da Unido; 
VI — aqueles que the forem consignados no Orgamento Monetario, provenientes 

do Impost° sobre OperagOes Financeiras ou de outras verbas destinadas a formagdo de 

reservas monetarias para financiamento de programa de desenvolvimento economico; e 
VII — os resultantes de prestagdo de servigos. 

CAPITULO III 
DAS OPERAcOES 

Art. 72  0 BNDE, diretamente ou por intermedio de empresas subsidiarias, exer-

cera atividades bancarias e realizara operagoes financeiras de qualquer genero, retaci-
onadas corn suas finalidades, podendo atuar nas referidas operagOes e em sua 
contratagao, como agente da Unido, Estados e Municipios, assim como de entidades 
autarquicas, empresas poblicas, sociedades de economia mista e organizagOes privadas. 

Paragrafo Link°. As operagOes do BNDE observardo as limitagOes consignadas 
em seu orgamento anual de investimentos. 

Art. 82  0 BNDE podera tambern: 
I — contratar operagOes, no Pais ou no Exterior, corn entidades estrangeiras ou 

internacionais, sendo licita a aceitagdo da forma e das clausulas usualmente adotadas 
nos contratos externos, inclusive o compromisso de dirimir por arbitramento as diavidas 

e controversias; 
II — autorizar aplicagoes lido reembolsaveis, a titulo de subvengdo, em projetos 

ou programas de ensino e pesquisas, de natureza cientifica, ou tecnologica, inclusive 

mediante doacao de equipamentos tecnicos ou cientificos e de publicagOes tecnicas a 
instituigOes que se dediquem a realizagdo dos referidos projetos ou programas ou te-

nham recebido a colaboragdo financeira do BNDE corn essa finalidade especifica; e 
III — reatizar, corn a entidade integrante do sistema financeiro nacional, quais-

quer outras operagOes no mercado financeiro ou de capitais, em conformidade corn as 
normas e diretrizes do Conselho Monetario Nacional. 

Paragrafo tinico. Nas operacOes a serem contratadas corn garantia da Unido, o 
BNDE, quando devidamente autorizado, realizard os estudos e emitira o parecer a que 

se refere o art. 2 2, da Lei n2  5.000, de 24 de maio de 1966, bem como prestard a garantia 
na qualidade de agente financeiro da Unido, fiscatizando a execugdo do contrato. 
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Art. 92  Para a concessao de colaboragao financeira, o BNDE devera proceder: 

I — ao exame tecnico e econornico-financeiro do projeto; 

II — a verificacao da seguranca do reembolso, exceto nos casos de colaboragao 
financeira que, por sua natureza, envolva a aceitacao de riscos naturais ou nao esteja 
sujeita a reembolso, na forma do inciso II, do art. 8 2; e 

III — a apuracao da eventual existencia de restrigOes a idoneidade da empresa 
postulante e a de seus titulares e administradores, a criterio do Banco. 

§ 1 2  A colaboracao financeira do BNDE sera limitada aos percentuais que fo-
rem aprovados pela Diretoria para programas ou projetos especificos. 

§ 22  Os creditos do BNDE, de qualquer natureza, poderao ser corrigidos mo-
netariamente, na forma da legislacao em vigor. 

CAPITULO IV 
DO CONSELHO DO BNDE 

Art. 10. 0 orgao de orientagao superior do Banco e o Conselho do BNDE, 
cornposto de 11 (onze) membros, sendo: 

I — 3 (tres) membros natos: o Presidente do Banco, que sera tambern o Presiden-
te do Conselho, o Secretario-Geral do Ministerio da Fazenda e o Secretario-Geral do 
Ministerio da IndUstria e do Comercio; e 

II — 8 (oito) membros nomeados pelo Presidente da RepUblica, corn mandato de 
3 (tres) anos, podendo ser reconduzidos por igual periodo. 4  

§ 1 2  0 membro do Conselho que houver exercido o mandato por mais de urn 
period°, so podera voltar a fazer parte do Colegiado depois de decorrido, pelo menos, 
1 (urn) ano do termino de seu ultimo mandato. 

§ 22  Os honorarios dos membros do Conselho do BNDE sera° fixados pelo 
Ministro de Estado da Inc:Istria e do Comercio. 5  

Art. 11. Sao atribuicOes do Conselho do BNDE: 
I — opinar, quando solicitado pelo Ministro de Estado da Inclostria e do Corner-

cio, sobre questOes relevantes pertinentes ao desenvolvimento economic° do Pais e 
que mais diretamente se relacionem corn a agao do BNDE. 6  

II — aconselhar o Presidente do BNDE no que respeita as linhas gerais orientadoras 
de Ka° do Banco e promover, junto as principais instituicOes do setor economic°, a 
divulgacao dos objetivos, programas e resultados da atuacao do Banco. 

III — examinar e aprovar, por proposta do Presidente, politicas gerais e programas 
de atuacao a longo prazo, em harmonia corn a politica economico-financeira do Go-
verno Federal; 

4 Redacao dada pelo Decreto n 9  74.011, de 6 de maio de 1974. 

5 Redacao dada pelo Decreto n 2  83.425, de 8 de maio de 1979. 

6 Redacao dada pelo Decreto n 2  83.425, de 8 de maio de 1979. 
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IV — aprovar o orcamento de investimentos; 
V — apreciar os relatorios anuais de auditoria e as informacOes sobre os resultados 

da acao do BNDE, bem como sobre os principais projetos por este apoiados; 
VI — aprovar os balancos patrimoniais e financeiros e autorizar a criacao de fun-

dos de reserva e de previsao, deliberando sobre a incorporacao, total ou parcial, dos 
resultados operacionais ao capital do Banco, e decidindo sobre os aumentos do referi-
do capital na forma do § 1 9  do art. 5 9 ; 

VII — decidir sobre a proposta de criacao ou extincao de empresas subsidiarias 
para a realizacao de servicos auxiliares ou para a execucao de empreendimentos cujos 
objetivos estejam compreendidos na area de atuacao do Banco; e 

VIII — decidir sobre os vetos do Presidente as deliberacOes da Diretoria do BNDE. 

Art. 12. 0 Conselho do BNDE reunir-se-a, ordinariamente, quatro vezes ao 
ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente. 

§ 1 2  0 Conselho do BNDE somente deliberara corn a presenca de, pelo me-
nos, 7 (sete) de seus membros. 7  

§r As deliberacOes do Conselho serao tomadas por maioria de votos e regis-
tradas ern atas, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 

CAPITULO V 

DA ADMINISTRA00 

Art. 13. 0 BNDE sera administrado por uma Diretoria composta do Presidente 
do Banco e de 8 (oito) Diretores, nomeados pelo Presidente da Republica, devendo, 
pelo menos, tr'es dos Diretores ter exercido outras funcOes de relevo na Administracao 
da Empresa. 

§ 1 2  A nomeacao do Presidente do BNDE e feita por prazo indeterminado e a 
dos Diretores, sem designacao especial, obedece ao regime de mandato corn duracao 
de 3 (tres) anos, admitindo-se a reconducao por mais urn period°. 

§ 29  Aos integrantes da Diretoria sao aplicaveis, no que couber e nos termos 
das normas especificas, os direitos e vantagens atribuidos ao pessoal do Banco. 8  

Art. 14. Sao atribuicOes da Diretoria: 
I — aprovar, ern harmonia corn a politica econornico-financeira do Governo Fe-

deral e corn as diretrizes do Conselho do BNDE: 
a) as linhas orientadoras da acao do Banco; e 
b) as normas de operacOes do Banco, mediante expedicao dos regulamentos 

especificos; 
II — aprovar o orcamento administrativo do Banco; 
III — aprovar normas gerais de administracao de pessoal, inclusive as relativas a 

fixacao do quadro; 
IV — aprovar a organizacao interna do Banco e a respectiva distribuicao de corn-

petencia, bem como a criacao de escritorios, representacOes ou agendas; 

7 Redacao dada pelo Decreto n 2  74.011, de 6 de maio de 1974. 
8 Redacao dada pelo Decreto n2  87.323, de 24 de junho de 1982. 
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V — deliberar sobre operacOes que elevem a responsabilidade de urn so cliente a 

mais de cinquenta mil vezes o major salad() minim° vigente no Pais; 
VI — autorizar aplicacties nao reembolsaveis, a titulo de subvencao para os fins 

previstos no inciso II do art. 8-2 ; 
VII — autorizar a aquisicao, alienacao e oneracao de bens moveis e valores mobi-

liarios, bem como a renCincia de direitos, transacOes e compromisso arbitral, podendo 
estabelecer noticias e delegar poderes; 

VIII — pronunciar-se sobre os balancetes e balancos financeiros e patrimoniais, 

encaminhando-os ao Conselho Fiscal, e sobre as prestacOes de contas dos Adminis-

tradores do Banco; 
IX — autorizar a realizacao de acordos, contratos e convenios que constituam 

onus, obrigacoes ou compromissos para o Banco; 
X — pronunciar-se sobre as materias que devam ser submetidas ao Conselho do 

BNDE; 
XI — conceder ferias e licencas aos Membros da Diretoria. 

Art. 15. A Diretoria reunir-se-S, ordinariamente, uma vez por semana e, extra-

ordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente do Banco, deliberando corn a 
presenca de, pelo menos, quatro de seus membros. 

§ 1g As deliberacoes da Diretoria sera° tomadas por maioria de votos e regis-
tradas em atas, cabendo ao Presidente, alem do voto comum, o de qualidade. 

§r 0 Presidente podera vetar as deliberacOes da Diretoria submetendo-as ao 

Conselho do BNDE. 

Art. 16. Compete ao Presidente: 
I — representar o Banco em juizo ou fora dele, podendo delegar esta atribuicao, 

em casos especificos, e, em nome da entidade, constituir mandatarios ou procurado-

res; 
II — convocar e presidir as reuniOes da Diretoria e do Conselho; 

III — administrar e dirigir os bens, servicos e negocios do Banco, e decidir, por 
proposta dos responsaveis pelas respectivas areas de coordenacao, sobre as operacOes 

que nao elevem a responsabilidade de um so cliente acima de cinquenta mil vezes o 

major salario minim° vigente no Pais; 
IV — superintender e coordenar o trabalho das unidades do Banco, podendo 

delegar competencia executiva e decisoria e distribuir entre os Diretores a coordena-

cao dos servicos do Banco; 
V — baixar normas necessarias ao funcionamento dos orgaos e servicos do Banco, 

de acordo corn a organizacao interna e a respectiva distribuicao de competencia es-

tabelecidas pela Diretoria; 
VI — admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreen-

didos na administracao de pessoal, de acordo com as normas e criterios previstos em 

lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuicao no todo ou em parte; 

VII — autorizar, ressalvado o disposto no inciso VII do art. 14, a aquisicao, aliena-

cao e oneracao de bens moveis, podendo estabelecer normas e delegar poderes; 

VIII — enviar ao Tribunal de Contas da Uniao e ao Ministerio da Industria e do 
Comercio, nos prazos legais, a prestacao de contas dos Administradores do Banco e o 
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balango geral relativo ao exercicio anterior, acompanhados dos pronunciamentos da 
Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho do BNDE; 9  

IX — enviar as autoridades competentes, nos prazos regulamentares, dados sobre 
materia orgamentaria e outras informagOes sobre o andamento dos trabaihos do Banco 
e de suas operagOes; 

X — submeter, no prazo regulamentar, ao Conselho Monetario Nacional, o orga-
mento de investimentos do Banco; 

XI — designar substitutos para os Membros da Diretoria, em seus impedimentos 
temporarios, que nao possam ser atendidos mediante redistribuicao de tarefas, e, no 
caso de vaga, ate o preenchimento desta pelo Presidente da Republica; e 

XII — apresentar, trimestralmente, ao Conselho do BNDE, relatorio das atividades 

do Banco. 

Art. 17. Nas suas ausencias ou impedimentos por period() igual ou inferior a 
quinze dias, o Presidente do Banco podera designar urn dos Diretores para responder 
pelo desempenho das atribuigOes da Presidencia, enquanto perdurar o afastamento. 

Paragrafo tinico. Se a ausencia ou impedimento do Presidente houver de pro-
longar-se por mais de quinze dias, o Ministro de Estado da IndUstria e do Comercio 
nomeara, dentre os Diretores, por proposta do Presidente, aquele que exercera as 

atribuigoes a que se refere este artigo. 1 ° 

Art. 18. A cada Diretor compete: 
I — coadjuvar o Presidente na diregao e coordenagao das atividades do Banco; 

II — participar das reunioes da Diretoria, concorrendo para assegurar a definigao 
de politicas pelo Banco e relatando os assuntos da respectiva area de coordenagao; 

III — exercer as tarefas de coordenagao que [he forem atribuidas pelo Presidente; e 

IV — exercer as fungOes executivas e decis6rias que Ihe forem delegadas pelo 
Presidente. 

Art. 19. Os contratos que o Banco celebrar ou em que vier a intervir e os atos 
que envolvam obrigagOes por parte do Banco sera° assinados: 

I — pelo Presidente, em conjunto corn urn Diretor, quando importem em 
compromissos de valor superior a quantia equivalente a cinquenta mil vezes o maior 

salad() minimo vigente no Pais; e 

II — pelo Presidente, isoladamente, ou por dois Diretores, em conjunto, quando 
importem em compromisso de valor igual ou inferior a quantia equivalente a cinquen-

ta mil vezes o maior salario minim° vigente no Pais. 

§ 1 2  Os titulos ou documentos emitidos em decorrencia de obrigagOes 
contratuais, bem como os cheques e outras obrigagOes de pagamento, serao assinados 
pelo Presidente, que podera delegar esta atribuigao. 

9 Redagao dada pelo Decreto ng 83.425, de 8 de maio de 1979. 

10 Redagao dada pelo Decreto ng 83.425, de 8 de maio de 1979. 
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§ 22  Na hipotese de delegagdo da atribuigao referida no paragrafo anterior, os 
titulos, documentos, cheques e outras obrigagoes deverao conter, pelo menos, duas 

assinaturas. 

CAPITULO VI 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 20. 0 Conselho Fiscal do BNDE sera composto de 3 (tres) membros efeti-
vos e 3 (tres) suplentes, nomeados pelo Presidente da Republica por um period() de 2 

(dois) anos, vedada a recondugao. 

Paragrafo links:). Os honorarios dos membros do Conselho Fiscal serao fixados 

pelo Ministro de Estado da IndCistria e do Comercio." 

Art. 21. Ao Conselho Fiscal compete examinar e emitir parecer sobre balangos 

e contas semestrais da Diretoria e exercer as atribuigOes previstas na Lei das Socieda-

des por AgOes. 

CAPITULO VII 
DO EXERCICIO SOCIAL, DOS BALANcOS E DOS LUCROS 

Art. 22. 0 exercicio social do BNDE coincidird corn o ano civil. 

Art. 23. 0 BNDE levantara balangos gerais e procedera a apuragao de resulta-

dos em 30 de junho e 31 de dezembro de cada exercicio. 

Art. 24. Os lucros lIquidos do BNDE, apurados apps a dedugao das quotas 
destinadas aos fundos de previsao e reserva, serao levados a conta do fundo para 

aumento de capital. 

CAPITULO VI II 

DA ORGANIZA00 INTERNA E DO PESSOAL 

Art. 25. A estrutura dos servicos do BNDE e a respectiva distribuigao de corn-

petencia serao estabelecidas pela Diretoria, mediante proposta do Presidente do Banco. 

Art. 26. 0 pessoal do Banco sera regido pela legislagao vigente para as relagOes 

de emprego privado e admitido mediante processo pi:iblico de selegao, observadas as 
normas especificas expedidas pela Diretoria. 

§ 1 2  0 ingresso do pessoal subalterno far-se-a mediante prestacao de exame 
psicotecnico e de provas de aptidao profissional especifica. 

§ 22  Para a execugdo de tarefas de natureza tecnica, podera o Presidente auto-
rizar a contratacao de pessoas juridicas e, excepcionalmente, de pessoas fisicas, obser-

vados os preceitos da legislagao civil ou trabalhista e respeitadas as limitagOes orga-
mentarias. 

"Redagao dada pelo Decreto ng 83.425, de 8 de maio de 1979. 
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§ 32  A utilizacao de funcionarios ou de empregados da administragao poblica 
direta ou indireta se fara, observadas as peculiaridades de cada caso, mediante ajuste, 
convenio ou outra modalidade adequada corn as entidades a que pertencam os servi-
dores. 

CAPITULO IX 

DISPOSIOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 27. 0 BNDE mantera dois tipos de orcamentos anuais: o de investimentos 
e o administrativo. 

Paragrafo Link°. As despesas de pessoal e de administracao, do BNDE, nao 
poderao ultrapassar, ern cada exercicio, montante equivalente a 1% (urn por cento) da 
media dos recursos administrados pelo Banco durante o period°. 

Art. 28. 0 BNDE observard as normas gerais orcamentarias e contabeis expedidas 
pelo Conselho Monetario Nacional, sem prejuizo do cumprimento de dispositivos le-
gais aplicaveis as empresas pablicas nas areas orcamentaria e contabil. 

Art. 29. Os favores, isencOes e privilegios, inclusive fiscais, de que goza o BNDE, 
por forca do disposto no art. 50, da Lei n 2  4.595, de 31 de dezembro de 1964, sera° 
reconhecidos e exercidos nos termos estabelecidos naquele preceito legal. 
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DECRETO N 2  88.101, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1983 

Aprova o Estatuto da Empresa Pablica Banco Na-
cional de Desenvolvimento Economic° e Social 
(BNDES). 

0 Presidente da Republica, no use das atribuicoes que Ihe confere o art. 81, 
itens Ill e V, da Constituicao, combinado corn o disposto no paragrafo 6nico do art. 2 2 

 da Lei n2  5.662, de 21 de junho de 1971, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n 2 
 1.940, de 25 de maio de 1982, 

DECRETA: 

Art. 1-Q E aprovado o Estatuto da Empresa P6blica Banco Nacional de Desen-
volvimento Econornico e Social (BNDES), nos termos do Anexo ao presente Decreto. 

Art. 22  As contas anuais da administracao do BNDES serao submetidas, pelo 
seu Presidente, ao Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidencia da 
Rep6blica, que, corn o seu pronunciamento e a documentacao mencionada no art. 42 
do Decreto-lei n 2  199,de 25 de fevereiro de 1967, as enviard ao Tribunal de Contas da 
Uniao ate 30 de junho do exercicio subsequente. 

Art. 39  A prestagao de contas dos Administradores do BNDES, referente ao 
exercicio de 1982, sera submetida ao Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidencia da Rep6blica, que a encaminhard, corn seu pronunciamento e a docu-
mentacao legal, ao Tribunal de Contas da Uniao, ate o dia 30 de junho de 1983. 

Art. 42  Sao mantidos os prazos originalmente fixados para os mandatos dos 
atuais membros da Diretoria do BNDES. 

Art. 59  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as 
disposigOes em contrario. 

Brasilia, 10 de fevereiro de 1983; 162 2  da Independencia e 95 2  da Rep6blica. 

JOAO FIGUEIREDO 
Delfim Netto 
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ESTATUTO DA EMPRESA PUBLICA BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (BNDES) 

CAPITULO I 
NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAcA0 

Art. 1 9  0 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES), 
empresa pUblica dotada de personalidade juridica de direito privado e patrimonio pro-
prio, reger-se-d pelo presente Estatuto e pelas disposigOes legais que lhe forem aplicaveis. 

Paragrafo Cmico. Sem prejuizo da observancia de normas emanadas do Con-
selho Monetario Nacional, o BNDES, para efeito da Supervisao Ministerial de que 
tratam os arts. 19, 20 e 26 do Decreto-lei ng 200, de 25 de fevereiro de 1967, esta 
vinculado, nos termos do art. 4 0, § 1g do referido Decreto-lei ng 200, a Secretaria de 
Planejamento da Presidencia da Republica. 

Art. 29  0 BNDES tern sede e foro no Distrito Federal e atuagao em todo o 
territorio nacional, podendo instalar e manter, no Pais e no Exterior, escritorios, repre-
sentagOes ou agencias. 

Art. 39  0 BNDES é o principal instrumento de execugdo da politica de inves-
timento do Governo Federal, de aplicagdo dos recursos do Fundo PIS-PASEP, e de 
administragdo do Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL). 

Art. 42  0 BNDES tern por finalidade apoiar programas, projetos, obras e servigos 
que se relacionem corn o desenvolvimento da economia nacional, promover a aplicagdo 
dos recursos do PIS-PASEP em investimentos e financiamentos, e a aplicagao dos recur-
sos disponiveis do FINSOCIAL em programas e projetos elaborados segundo diretrizes 
estabelecidas pelo Presidente da Republica. 

Paragrafo unico. A empresa exercitara suas atividades visando a estimular a 
iniciativa privada, sem prejuizo do apoio a empreendimentos de interesse nacional a 
cargo do setor pablico. 

Art. 5 9  0 prazo de duragdo do BNDES e indeterminado. 

CAPITULO II 
DO CAPITAL E DOS RECURSOS 

Art. 69  0 capital do BNDES é de NCz$ 242.215.451,00 (duzentos e quarenta 
e dois milhOes, duzentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e urn cruzados novos) 
dividido em awes do valor nominal de NCz$ 10,00 (dez cruzados novos) cada uma. 1  

§ 1 0 capital do BNDES poderd ser aumentado mediante a incorporagao de 
lucros, de reservas e de outros recursos que a Uniao destinar a esse firn, bem como 
pela reavaliagao do ativo. 

§ 22  A totalidade das awes que compOem o capital do BNDES é de proprieda-
de da Unido. 

'Capital aprovado conforme Decisdo nQ 03/88, de 20.06.88, do Conselho do Banco. 
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Art. 72  Constituem recursos da empresa: 
I — os de capital, resultantes da conversdo, em especie, de bens e direitos; 
II — as receitas operacionais e patrimoniais; 
III — os oriundos de operagOes de credit°, assim entendidos os provenientes de 

emprestimos e financiamentos obtidos pela entidade; 
IV — as doagOes de qualquer especie; 
V — as dotagOes que forem consignadas no Orgamento da Unido e as taxas que 

!he forem devidas pela aplicagdo dos recursos do Fundo PIS-PASEP e pela adminis-
tragdo do FINSOCIAL; e 

VI — aqueles que [he forem consignados no Orgamento Monetario e as taxas que 
Ihe forem devidas pela aplicagao dos recursos do Fundo PIS-PASEP e pela adminis-
tragao do FINSOCIAL; e 

VII — os resultantes de prestagao de servigos. 

CAPITULO III 

DAS 0 PE RAO ES 

Art. 89  0 BNDES, diretamente ou por intermedio de empresas subsidiarias, 
agentes financeiros ou outras entidades, exercera atividades bancarias e realizard ope-
ragOes financeiras de qualquer genero, retacionadas corn suas finatidades. 

§ 1 2  Nas operagOes de que trata este artigo e em sua contratagao, o BNDES 
podera atuar como agente da Uniao, dos Estados, dos Territorios e dos Municipios, assim 
como de entidades autarquicas, de empresas pablicas, de sociedades de economia mista 
e de organizagOes privadas, atuando, ainda, em investimentos e financiamentos, projetos 
e programas, como aplicador dos recursos do PIS-PASEP, e nos programas e projetos de 
investimentos de carater assistencial, como administrador do FINSOCIAL. 

§ 22  As operagOes do BNDES observardo as limitagOes consignadas em seu 
orcamento anual de investimentos. 

Art. 92  0 BNDES podera tambern: 
I — contratar operagOes, no Pais ou no Exterior, corn entidades estrangeiras ou 

internacionais, sendo licita a aceitagdo da forma e das clausulas usualmente adotadas 
nos contratos externos, inclusive o compromisso de dirimir por arbitramento as dCwidas 
e controversias; 

II — autorizar aplicagOes nao reembolsaveis, a titulo de subvengdo, em projetos 
ou programas de ensino e pesquisas, de natureza cientifica ou tecnolOgica, inclusive 
mediante cloacae, de equipamentos tecnicos ou cientificos e de publicagOes tecnicas a 
instituigOes que se dediquem a realizagdo dos referidos projetos ou programas ou te-
nham recebido a colaboragdo financeira do BNDES corn essa finalidade especifica; 

III — autorizar aplicagOes nao reembolsaveis em investimentos de carater assis-
tencial em alimentagao, habitagao popular, sat de, educagao, e amparo ao pequeno 
agricultor; e 

IV — realizar, como entidade integrante do sistema financeiro nacional, quais-
quer outras operagOes no mercado financeiro ou de capitals, em conformidade corn as 
normas e diretrizes do Conselho Monetario Nacional. 

Paragrafo Linico. Nos casos de garantia do Tesouro Nacional a creditos obtidos 
no exterior, na forma do art. 3 2  do Decreto-lei n 2 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, o 
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BNDES, atendidas as condigOes nele fixadas, prestard a garantia na qualidade de agen-
te financeiro da Uniao, fiscalizando a execugao do contrato. 

Art. 10. Para a concessao de colaboragao financeira, ou nos investimentos de 
carater assistencial, o BNDES procedera: 

I — ao exame tecnico e econornico-financeiro do projeto; 
II — a verificagao da seguranga do reembolso, exceto nos casos de colaboragao 

financeira que, por sua natureza, envolva a aceitagao de riscos naturais ou nao esteja 
sujeita a reembolso, na forma dos incisos II e III do art. 92. 

III — a analise dos programas e projetos dos investimentos de carater assistencial a 
que se refere o art. 1 2, do Decreto-lei n2  1.940, de 25 de maio de 1982; e 

IV — a apuragao da eventual existencia de restrigOes a idoneidade da empresa 
postulante e a de seus titulares e administradores, a criterio do Banco. 

§ 1° A colaboragao financeira do BNDES sera limitada aos percentuais que 
forem aprovados pela Diretoria para programas ou projetos especificos. 

§ 22  Os creditos do BNDES, de qualquer natureza, poderao ser corrigidos mo-
netariamente, na forma da legislagao em vigor. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO DO BNDES 

Art. 11. 0 Orgao de orientagdo superior do Banco é o Conselho do BNDES, 
composto de seis membros, nomeados pelo Presidente da Republica. 

§ 1 2  Os membros do Conselho terao mandato de tres anos, podendo ser recon-
duzidos por igual period°. 

§ 22  0 membro do Conselho que houver exercido o mandato por mais de urn 
period() so podera voltar a fazer parte do Colegiado depois de decorrido, pelo menos, 
urn ano do termino de seu Ultimo mandato.' 

Art. 12. Compete ao Conselho do BNDES: 
I — opinar, quando solicitado pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da 

Presidencia da RepUblica, sobre questOes relevantes pertinentes ao desenvolvimento eco-
nomic° e social do Pais e que mais diretamente se relacionem corn a agao do BNDES; 

II — aconselhar o Presidente do BNDES no que respeita as linhas gerais orientadoras 
da agdo do Banco e promover, junto as principals instituigOes do setor economic° e 
social, a divulgagao dos objetivos, programas e resultados da atuagao do Banco; 

III — examinar e aprovar, por proposta do Presidente, politicas gerais e programas 
de atuagao a longo prazo, ern harmonia corn a politica economico-financeira do Go-
verno Federal; 

IV — examinar e aprovar, por proposta do Presidente, as politicas de atuagao a 
longo prazo, atendendo orientagao do Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento, 
programas e projetos de aplicagao dos recursos disponiveis do PIS-PASEP e do FINSOCIAL, 
elaborados segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da RepUblica. 

V — aprovar o orgamento de investimentos; 

2 Redacdo dada pelo Decreto ng 97.506, de 13 de fevereiro de 1989. 
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VI — apreciar os relatorios anuais de auditoria e as informagoes sobre os resulta-
dos da acao do BNDES, bem como sobre os principais projetos por este apoiados, nas 
areas econOrnica e social; 

VII — aprovar os balancos patrimoniais e financeiros e autorizar a criagao de 
fundos de reserva e de previsao, pronunciando-se sobre a incorporagao dos resultados 
operacionais ao capital do Banco e sobre os aumentos do referido capital, na forma do 

§ 1 2, do art. 62 , observadas as disposigOes legais e regulamentares pertinentes a materia; 
VIII — decidir sobre a proposta de criacao, extincao, associacao, fusao ou incor-

poragao de empresas subsidiarias, para a realizagao de servicos auxiliares ou para a 
execugao de empreendimentos cujos objetivos estejam compreendidos na area de 
atuagao do Banco; e 

IX — decidir sobre os vetos do Presidente as deliberagOes da Diretoria do BNDES. 

Art. 13. 0 Conselho do BNDES reunir-se-A, ordinariamente, quatro vezes ao 
ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente. 

§ 1 2  0 Conselho do BNDES somente deliberard corn a presenca de, pelo me-
nos, quatro de seus membros. 

§ 22  As deliberagOes do Conselho serao tomadas por maioria de votos e regis-
tradas em atas, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 3  

CAPITULO V 
DA ADMINISTRAcA0 

Art. 14. 0 BNDES sera administrado por uma Diretoria composta do Presiden-
te do Banco, do Diretor Vice-Presidente do Banco e de quatro Diretores, todos nome-
ados pelo Presidente da Repirblica. 

§ 1 2  A nomeagao do Presidente e do Diretor Vice-Presidente e feita por prazo 
indeterminado e a dos Diretores, sem designacao especial, obedecera ao regime de 
mandato, corn duracao de tres anos, admitida a recondugao por igual perIodo. 

§r Aplicam-se aos integrantes da Diretoria, no que couber e nos termos das 
normas especificas, os direitos e vantagens atribuidos ao pessoal do Banco, mediante 
previa aprovagdo da Secretaria de Planejamento e Coordenagao. 4  

Art. 15. Compete a Diretoria: 
I — aprovar, em harmonia corn a politica econornico-financeira do Governo Fe-

deral e corn as diretrizes do Conselho do BNDES: 
a) as linhas orientadoras da agao do Banco; e 
b) as normas de operagoes e de administragdo do Banco, mediante expedigao 

dos regulamentos especificos; 
II — aprovar o orgamento administrativo do Banco; 
III — aprovar normas gerais de Administragao de Pessoal, inclusive as relativas a 

fixacao do quadro; 
IV— aprovar a organizagao interna do Banco e respectiva distribuigao de compe-

tencia, bem como a criagao de escritOrios, representacOes ou agencias; 

3 Redacao dada pelo Decreto nQ 97.506, de 13 de fevereiro de 1989. 
4 Redagdo dada pelo Decreto ng 97.506, de 13 de fevereiro de 1989. 
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V — deliberar sobre operacoes que elevem a responsabilidade de um so cliente a 
mais de cinquenta mil vezes o major valor de referencia vigente no Pais; 

VI — autorizar aplicagoes nao reembolsaveis, a titulo de subvencao, para os fins 
previstos no inciso II do art. 92, e a titulo de investimentos, para os fins indicados no 
inciso Ill do art. 92 ; 

VII — autorizar a aquisicao, alienacao e oneragao de bens imoveis e valores mo-
biliarios, bem como a ren6ncia de direitos, transagOes e compromisso arbitral, poden-
do estabelecer normas e delegar poderes; 

VIII — pronunciar-se sobre os balancetes financeiros e patrimoniais, encaminhan-
do-os ao Conselho Fiscal, e sobre as prestacOes de contas dos Administradores do Banco; 

IX — autorizar a realizacao de acordos, contratos e convenios que constituam 
Onus, obrigagOes ou compromissos para o Banco; 

X — fazer publicar, semestralmente, os balancetes do PIS-PASEP e do FINSOCIAL, 
assim como a relacao geral da aplicacao dos recursos desses fundos, corn a indicagao 
dos setores beneficiados pelos programas e projetos; 

XI — pronunciar-se sobre todas as materias que devam ser submetidas ao Conse-
lho do BNDES; 

XII — fazer publicar, no Diario Oficial da Uniao, depois de aprovado pelo Minis-
tro-Chefe da Secretaria de Planejamento e Coordenacao da Presidencia da Rep6blica: 

a) o Regulamento de LicitagOes; 
b) o Regulamento de Pessoal, corn os direitos e deveres dos empregados, o regi-

me disciplinar e as normas sobre apuracao de responsabilidade; 
c) o quadro de pessoal, corn a indicagao, em tres colunas, do total de empregos 

e os numeros de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, 
em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e 

d) o piano de salarios, beneficios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 
componham a retribuicao de seus empregados. 5  

Art. 16. A Diretoria reunir-se-S, ordinariamente, uma vez por semana e, extra-
ordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente do Banco, deliberando corn a 
presenca de, pelo menos, quatro de seus membros. 

§ 1g As deliberagOes da Diretoria sera() tomadas por maioria de votos e regis-
tradas em atas, cabendo ao Presidente, alem do voto comum, o de qualidade. 

§r 0 Presidente podera vetar as deliberagOes da Diretoria, submetendo-as 
ao Conselho do BNDES. 6  

Art. 1 7. Sao atribuicOes do Presidente: 
I — representar o Banco em juizo ou fora dele, podendo delegar esta atribuicao em 

casos especificos e, em nome da entidade, constituir mandatarios ou procuradores; 
II — convocar e presidir as reuniiies da Diretoria e do Conselho; 
III — administrar e dirigir os bens, servicos e negocios do Banco e decidir, por 

proposta dos responsaveis pelas respectivas areas de coordenagao, sobre as operagOes 
que nao elevem a responsabilidade de urn so cliente acima de cinquenta mil vezes o 
maior valor de referencia vigente no Pais; 

5 Redacao dada pelo Decreto ng 96.581, de 24 de agosto de 1988. 
6 Redacao dada pelo Decreto ng 97.506, de 13 de fevereiro de 1989. 
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IV — superintender e coordenar o trabalho das unidades do Banco, podendo 
delegar competencia executiva e decisOria e distribuir entre o Diretor Vice-Presidente 
e os Diretores e coordenagao dos servicos do Banco.' 

V — baixar normas necessarias ao funcionamento dos Orgaos e servicos do Banco, 
de acordo corn a organizacao interna e a respectiva distribuigao de competencia es-
tabelecidas pela Diretoria; 

VI — admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreen-
didos na Administragao de Pessoal, de acordo corn as normas e criterios previstos em 
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuigao no todo ou em parte; 

VII — autorizar, ressalvado o disposto no inciso VII do art. 15, a aquisigao, aliena-
gdo e oneragdo de bens moveis, podendo estabelecer normas e delegar poderes; 

VIII — enviar ao Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidencia da 
RepUblica, no prazo legal, para seu exame e posterior remessa ao Tribunal de Contas 
da Uniao, as contas anuais dos Administradores do Banco e o balango geral relativo ao 
exercicio anterior, acompanhados dos pronunciamentos da Diretoria, do Conselho Fis-
cal e do Conselho do BNDES; 

IX — enviar as autoridades competentes, nos prazos regulamentares, dados sobre 
materia orgamentaria e outras informagOes sobre o andamento dos trabalhos do Banco 
e de suas operagOes; 

X — submeter, no prazo regulamentar, ao Conselho Monetario Nacional, o orga-
mento de investimento do Banco; 

XI — submeter, semestralmente, a Presidencia da RepUblica, por intermedio do 
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidencia da RepUblica, os balancetes 
do PIS-PASEP e do FINSOCIAL, bem assim a relagao geral das aplicagOes dos recursos 
desses fundos; 

XII — designar substitutos para os Membros da Diretoria, em seus impedimentos 
temporarios que nao possam ser atendidos mediante redistribuigao de tarefas, e, no 
caso de vaga, ate o preenchimento desta pelo Presidente da Republica; e 

XIII — apresentar, trimestralmente, ao Conselho do BNDES, relatorio das ativida-
des do Banco, abrangendo as areas econornica e de investimentos de carater social. 

Art. 18. Compete ao Diretor Vice-Presidente do Banco: 
I — responder pelo desempenho das atribuigOes do Presidente do Banco em suas 

ausencias ou impedimentos; 
II — participar das reuniOes do Conselho do BNDES; 
III — exercer as demais atribuigoes previstas para os Diretores. 8  

Art. 19. Sao atribuigOes dos Diretores: 
I — coadjuvar o Presidente na diregao e coordenagao das atividades do Banco; 
II — participar das reunioes da Diretoria, concorrendo para assegurar a definigao 

de politicas pelo Banco e relatando os assuntos da respectiva area de coordenagao; 
III — exercer as tarefas de coordenagao que Ihes forem atribuidas pelo Presiden- 

te; e 
IV — exercer as fungOes executivas e decisorias que Ihes forem delegadas pelo 

Presidente. 

7 Redagdo dada pelo Decreto ng 91.154, de 15 de marco de 1985. 
8 Redagao dada pelo Decreto ng 91.154, de 15 de marco de 1985. 
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Art. 20. Os contratos que o Banco celebrar ou em que vier a intervir e os atos 
que envolvam obrigacOes ou responsabilidades por parte do Banco serao assinados: 

I — pelo Presidente, em conjunto corn urn Diretor, quando importem em 
compromisso de valor superior a quantia equivalente a cinquenta mil vezes o maior 
valor de referencia vigente no Pais ou quando correspondam a aplicagoes em inves-
timentos de carater social tais como indicados no art. 1 9  do Decreto-lei n 9  1.940, de 
25 de maio de 1982; e 

II — pelo Presidente, isoladamente, ou por dois Diretores, em conjunto, quando 
importem em compromisso de valor igual ou inferior a quantia equivalente a cinquen-
ta mil vezes o maior valor de referencia vigente no Pais. 

§ 1 9  Os documentos previstos neste artigo poderao ser assinados por urn ou 
mais procuradores, constituidos para essa expressa finalidade, pelo Presidente, isolada-
mente, ou em conjunto corn urn Diretor, ou por dois Diretores, na forma e para os fins 
dos incisos I e II, deste artigo. 

§ 2()  Os titulos ou documentos emitidos em decorrencia de obrigagOes 
contratuais, bem como os cheques e outras obrigagOes de pagamento, serao assinados 
pelo Presidente, que podera delegar esta atribuicao. 

§ 39  Na hipotese de delegacao da atribuicao referida no paragrafo anterior, os 
titulos, documentos, cheques e outras obrigagOes deverao conter, pelo menos, duas 
assinaturas. 

CAPITULO VI 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 21. 0 Conselho Fiscal do BNDES sera composto de tres membros efetivos 
e tres suplentes, nomeados pelo Presidente da ReptIblica por um periodo de dois anos, 
vedada a reconducao. 9  

Art. 22. Cabe ao Conselho Fiscal examinar e emitir parecer sobre balangos e 
contas semestrais da Diretoria e exercer as atribuicOes previstas na Lei das Sociedades 
por AcOes. 

CAPITULO VII 

DO EXERCICIO SOCIAL, DOS BALANcOS E DOS LUCROS 

Art. 23. 0 exercicio social do BNDES coincidird corn o ano civil. 

Art. 24. 0 BNDES levantara balancos gerais e procedera a apuragao de resulta-
dos em 30 de junho e 31 de dezembro de cada exercicio. 

Art. 25. Os lucros liquidos do BNDES, apurados alp& a deducao das quotas 
pertinentes aos fundos de previsao e de reserva, serao utilizados na conformidade da 
legislacao que disciplina as destinacOes dos resultados atribuiveis a Uniao nas empresas 
estatais, levando-se o eventual saldo remanescente a conta especifica para futuro au-
mento de capital. 

9 Redagdo dada pelo Decreto ng 97.506, de 13 de fevereiro de 1989. 
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CAPITULO VIII 

DA ORGANIZAc.A0 INTERNA E DO PESSOAL 

Art. 26. A estrutura dos servicos do BNDES e a respectiva distribuigao de corn-

petencia serao estabelecidas pela Diretoria, mediante proposta do Presidente do Banco. 

Art. 27. Aplica-se ao pessoal do Banco o regime estabelecido pela legislagao 

vigente para as relagOes de emprego privado, e sua admissao se fara mediante processo 
Oblico de selegao, observadas as normas especificas expedidas pela Diretoria. 

§ 1 2  0 ingresso do pessoal subalterno far-se-a mediante prestagao de exame 

psicotecnico e de provas de aptidao profissional especifica. 
§ 22  Para a execugdo de tarefas de natureza tecnica, podera o Presidente auto-

rizar a contratagdo de pessoas jut -Micas e, excepcionalmente, de pessoas fisicas, obser-

vada, em relagao a estas, a contratagdo sem vinculo empregaticio, tendo por limite o 
prazo de 1 (urn) ano, prorrogavel por, no maxim, igual perlodo. 

§ 32  A Diretoria podera autorizar a utilizagdo de funcionario ou empregado da 
Administragdo Pablica direta ou indireta pelo prazo de 2 (dois) anos, renovavel por, no 

maxim, 1 (urn) ano. 

§ 42  As disposicOes deste artigo nao se aplicam as fungiies de assessoramento e 
secretariado, diretamente vinculadas a membros da Diretoria, observando-se que os 
ocupantes desses cargos, que nao sejam empregados efetivos do BNDES, serao auto-
maticamente dispensados por ocasido do termino do mandato do dirigente a que es-
tejam subordinados. 1 ° 

CAPITULO IX 
DISPOSIOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 28. 0 BNDES mantera tres tipos de orgamentos anuais: ode investimentos, 

o administrativo e o de aplicacOes ern investimentos de carater assistencial. 
Paragrafo unico. As despesas de pessoal e de administragao, do BNDES, nao 

poderao ultrapassar, em cada exercicio, montante equivalente a 1% (urn por cento) da 
media dos recursos administrados pelo Banco durante o periodo. 

Art. 29. 0 BNDES observara as normas gerais orgamentarias e contabeis 
expedidas pelo Conselho Monetario Nacional, sem prejuizo do cumprimento de dis-
positivos legais aplicaveis as empresas poblicas nas areas orgamentaria e contabil. 

Art. 30. Os favores, isengOes e privilegios, inclusive fiscais, de que goza o BN-

DES, por forga do disposto no art. 50, da Lei n 2  4.595, de 31 de dezembro de 1964, 

serao reconhecidos e exercidos nos termos estabelecidos naquele preceito legal. 

Art. 31. Em caso de vacancia de cargo da Diretoria ou do Conselho antes do 
termo extintivo de mandato, o membro nomeado para preencher a vaga exercera suas 

fungOes pelo prazo remanescente. 

10 Redagao dada pelo Decreto ng 96.581, de 24 de agosto de 1988. 
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DECRETO N2  104, DE 22 DE ABRIL DE 1991 

Aprova novo Estatuto Social da empresa pObli-
ca Banco Nacional de Desenvolvimento Econo-
mic° e Social (BNDES). 

0 Presidente da Republica, no use da atribuicao que Ihe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituicao, e de acordo corn o paragrafo unico do art. 9 2  da Lei ng 5.662, de 
21 de junho de 1971, 

DECRETA: 

Art. 1 2  Fica aprovado o Estatuto Social da empresa poblica Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econornico e Social (BNDES), que corn este baixa, assinado pelo 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Art. 2-Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 32  Revogam-se os Decretos nos 88.101, de 10 de fevereiro de 1983, 89.211, 
de 21 de dezembro de 1983, 89.446, de 19 de marco de 1984, 91.154, de 15 de 
marco de 1985, 96.581, de 24 de agosto de 1988, e 97.506, de 13 de fevereiro de 
1 989,   e demais disposicOes em contrario. 

Brasilia, 22 de abril de 1991; 170 2  da Independencia e 103 2  da RepCiblica. 

FERNANDO COLLOR 
Zelia M. Cardoso de Mello 
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ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA PUBLICA BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES 

CAPITULO I 

DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURA00 

Art. 1 2  0 Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social — BNDES, 
empresa pablica dotada de personalidade juridica de direito privado e patrimonio 
proprio, reger-se-a pelo presente Estatuto Social e pelas disposigOes legais que Ihe 
forem apliciaveis. 

Paragrafo tinico. 0 BNDES fica vinculado a Secretaria de Planejamento, Or-
gamento e Coordenagao da Presidencia da RepUblica e sujeito a supervisao do res-
pectivo Ministro de Estado.' 

Art. r 0 BNDES tern sede e foro em Brasilia, Distrito Federal, e atuagao em 
todo o territorio nacional, podendo instalar e manter, no Pais e no exterior, escritorios, 
representagoes ou agencias. 

Art. 32  0 BNDES é o principal instrumento de execugao da politica de inves-
timento do Governo Federal e tern por objetivo primordial apoiar programas, projetos, 

obras e servigos que se relacionem corn o desenvolvimento econornico e social do Pais. 

Art. 42  0 BNDES exercitard suas atividades, visando a estimular a iniciativa 
privada, sem prejuizo de apoio a empreendimentos de interesse nacional a cargo do 
setor publico. 

Art. 52  0 prazo de duragdo do BNDES é indeterminado. 

CAPITULO II 
DO CAPITAL E DOS RECURSOS 

Art. 0 0 capital do BNDES é de R$ 9.106.404.900,96 (nove bilhOes, cento e 

seis milhOes, quatrocentos e quatro mil, novecentos reais e noventa e seis centavos), 
dividido em 6.272.711.452 (seis bilhOes, duzentas e setenta e tres milhoes, setecentas 

e onze mil, quatrocentas e cinqiienta e duas) awes nominativas, sem valor nominal. 2  
§ 1 2  0 capital do BNDES podera ser aumentado, por decreto do Poder Execu-

tivo, mediante a capitalizacao de recursos que a Uniao destinar a esse fim, bem assim 
da reserva de capital constituida nos termos dos artigos 167 e 182, § 2 2, da Lei n2 

 6.404, de 15 de dezembro de 1976, mediante deliberagdo do Conselho de Adminis-
tragao. 

§ 22  A totalidade das awes que compOem o capital do BNDES é de proprieda- 
de da 

Art. 72  Constituem recursos do BNDES: 

'Redacao dada pelo Decreto de 15 de junho de 1993. 
2 Redacao dada pelo Decreto ng 2.578, de 5 de maio de 1998. 
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1 — os de capital, resultantes da conversdo, em especie, de bens e direitos; 
11— as receitas operacionais e patrimoniais; 
III — os oriundos de operagOes de credit°, assim entendidos os provenientes de 

emprestimos e financiamentos obtidos pela entidade; 
IV — as doagOes de qualquer especie; 
V — as dotacOes que [he forem consignadas no orcamento da Uniao; 
VI — a remuneragao que [he for devida pela aplicagao de recursos originarios de 

fundos especiais instituidos pelo Poder Public° e destinados a financiar programas e 
projetos de desenvolvimento economic° e social; 

VII — os resultantes de prestagOes de servigos. 

CAPITULO III 

DAS OPERAcOES 

Art. 8g 0 BNDES, diretamente ou por intermedio de empresas subsidiarias, 
agentes financeiros ou outras entidades, exercera atividades bancarias e realizara ope-
ragOes financeiras de qualquer genero, relacionadas corn suas finalidades, competin-
do-lhe, particularmente: 

I — financiar, nos termos do art. 239, §1 2, da Constituigao, programas de desen-
volvimento economic°, corn os recursos do Programa de lntegracao Social — PIS, cria-
do pela Lei Complementar ng 7, de 7 de setembro de 1970, e do Programa de Forma-
gab do Patrimonio do Servidor Public° — PASEP, criado pela Lei Complementar ng 8, de 
3 de dezembro de 1970; 

11— promover a aplicagdo de recursos vinculados ao Fundo de Participagdo PIS-
PASEP, ao Fundo da Marinha Mercante — FMM e a outros fundos especiais instituidos 
pelo Poder Publico, em conformidade corn as normas aplicaveis a cada .  urn; 

III — reatizar, na qualidade de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desen-
volvimento — FND, as atividades operacionais e os servigos administrativos pertinentes 
aquela Autarquia. 

§ 1 2  Nas operagoes de que trata este artigo e em sua contratagao, o BNDES 
podera atuar como agente da Uniao, de Estados e de Municipios, assim como de 
entidades autarquicas, empresas publicas, sociedades de economia mista, fundagOes 
poblicas e organizaceles privadas. 

§ 2g As operacoes do BNDES observarao as limitacOes consignadas em seu 
orgamento global de recursos e dispendios. 

Art. 92  0 BNDES podera tambern: 
1 — contratar operagOes, no Pais ou no exterior, corn entidades estrangeiras ou 

internacionais, sendo licita a aceitacao da forma e das clausulas usualmente adotadas 
nos contratos externos, inclusive o compromisso de dirimir por arbitramento as duvidas 
e controversias; 

II — efetuar aplicagOes nao reembolsaveis em projetos ou programas de ensino e 
pesquisa, de natureza cientifica ou tecnologica, inclusive mediante doacao de equipa-
mentos tecnicos ou cientificos e de publicagOes tecnicas a instituicOes que se dedi-
quern a realizagao dos referidos projetos ou programas ou tenham recebido a colabo-
ragao financeira do BNDES corn essa finalidade especifica; 
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III — efetuar aplicagOes nao reembolsaveis, destinadas especificamente a apoiar 
projetos de investimentos de carater social, nas areas de geragao de emprego e renda, 
servicos urbanos, saUde, educacao e desportos, justica, alimentagao, habitagao, meio 
ambiente, desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e 
social, bem como projetos de natureza cultural, observadas as normas regulamentares 
expedidas pela Diretoria; 3  

IV — realizar, como entidade integrante do sistema financeiro nacional, quais-
quer outras operagOes no mercado financeiro ou de capitais, em conformidade con, as 
normas e diretrizes do Conselho Monetario Nacional. 4  

Paragrafo unico. Nos casos de garantia do Tesouro Nacional a creditos obtidos 
no exterior, na forma do artigo 3 2  do Decreto-lei n 2 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, 
o BNDES, atendidas as condigoes nele fixadas, prestard a garantia na qualidade de 
agente financeiro da Uniao , fiscalizando a execugao do contrato. 

Art. 10. Para a concessao de colaboragao financeira, o BNDES procedera: 
I — ao exame tecnico e economico-financeiro do projeto e de suas implicagOes 

sociais e ambientais; 
II — a verificagao da seguranga do reembolso, exceto nos casos de colaboragao 

financeira que, por sua natureza, envolva a aceitagao de riscos naturals ou nao esteja 
sujeita a reembolso, na forma dos incisos II e Ill do artigo 9 2; 5  

III — a apuragao da eventual existencia de restrigOes a idoneidade da empresa 
postulante e a de seus titulares e administradores, a criterio do BNDES. 

Paragrafo unico. A colaboragao financeira do BNDES sera limitada aos percen-
tuais que forem aprovados pela Diretoria para programas ou projetos especificos. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAcA0 

Art. 11. 0 orgao de orientagao superior do BNDES é o Conselho de Adminis-
tragao, composto por: 6  

I — sete membros, dentre eles o Presidente do Conselho, sendo urn deles in-
dicado pelo Ministro de Estado do Orgamento e Gestao e, os demais, indicados pelo 
Ministro de Estado sob cuja supervisao estiver o BNDES; 7  

- o Presidente do BNDES, que exercera a Vice-Presidencia do Conselho. 
§ 1 2  Os membros mencionados no inciso I sera° nomeados pelo Presidente da 

Republica dentre brasileiros de notorios conhecimentos e experiencia, idoneidade moral 
e reputagao ilibada, corn mandato de tres anos, contados a partir da data de publica-
gdo do ato de nomeagao, podendo ser reconduzidos por igual period°. 

§ 22  0 membro do Conselho de Administragdo, nomeado na forma do § 1g, 
que houver sido reconduzido so podera voltar a fazer parte do Colegiado apps decor-
rido, pelo menos, um ano do termino do seu Ultimo mandato. 

3 Redacao dada pelo Decreto ng 2.253, de 13 de junho de 1997. 
4 Renumerado pelo Decreto ng 2.253, de 13 de junho de 1997. 
5 Redacao dada pelo Decreto ng 2.253, de 13 de junho de 1997. 
6 Redacao dada pelo Decreto n9  2.253, de 13 de junho de 1997. 
7 Redacao dada pelo Decreto ng 3.077, de 1 2  de junho de 1999. 
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§ 32  A investidura dos membros do Conselho de Administragdo far-se-a medi-
ante assinatura no Livro de Termo de Posse. 

§ 42  Na hipotese de recondugdo, o prazo do novo mandato conta-se a partir 

da data do termino da gestao anterior. 
§ 52  Findo o mandato, o membro do Conselho de Administragao permanecera 

no exercicio do mandato ate a nomeagdo de substituto. 
§ 62  Em caso de vacancia no curso do mandato, sera nomeado novo Conse-

Iheiro, que completara o prazo de gestao do substituido. 
§ 72  Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho de Adminis-

tragao farao jus a honorarios mensais correspondentes a dez por cento da remunera-
cao media mensal dos Diretores, observadas as seguintes regras: 

a) o pagamento dos honorarios sera trimestral, devendo ser efetuado no mes 
seguinte em que se realizar a reunido ordinaria do periodo; 

b) somente os conselheiros que comparecerem a reuniao ordinaria do trimestre 
farao jus aos respectivos honorarios. 

Art. 12. Compete ao Conselho de Administragdo: 
I — opinar, quando solicitado pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 

Planejamento, Orgamento e Coordenagdo da Presidencia da Republica, sobre ques-
tOes relevantes pertinentes ao desenvolvimento economic° e social do Pais e que mais 
diretamente se relacionem com a agdo do BNDES; 8  

II — aconselhar o Presidente do BNDES no que diz respeito as linhas gerais 
orientadoras da agao do Banco e promover, junto as principais instituicoes do setor 
econ6mico e social, a divulgagdo dos objetivos, programas e resultados da atuagao do 
Banco; 

III — examinar e aprovar, por proposta do Presidente do BNDES, politicas gerais 
e programas de atuacao a longo prazo, em harmonia com a politica econornico-finan-
ceira do Govern() Federal; 

IV — definir os niveis de algada decisoria da Diretoria e do Presidente, para fins 
de aprovacao de operagOes; 

V — aprovar o orgamento global de recursos e dispendios e acompanhar a sua 
execugao; 

VI — apreciar os relatorios anuais de auditoria e as informagOes sobre os resulta-
dos da agao do BNDES, bem como sobre os principais projetos por este apoiados; 

VII — aprovar os balangos patrimoniais e as demais demonstragOes financeiras, 
autorizando a criagdo de reservas e opinando sobre a destinagao dos resultados; 

VIII — deliberar sobre o aumento do capital do BNDES mediante incorporagao 
de reservas de capital constituidas nos termos dos artigos 167 e 182, § 22, da Lei n 2 

 6.404, de 15.12.76; 
IX — opinar sobre a proposta de extingdo, associagao, fusao ou incorporagao de 

empresas subsidiarias, para a realizacao de servigos auxiliares ou para a execucao de 
empreendimentos cujos objetivos estejam compreendidos na area de atuagao do Banco; 

X — decidir sobre os vetos do Presidente do BNDES as deliberagOes da Diretoria; 

8 Redacao dada pelo Decreto de 15 de junho de 1993. 
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XI — designar o Chefe da Auditoria, por proposta do Presidente do BNDES. 

Art. 13. 0 Conselho de Administracao reunir-se-d, ordinariamente, no ultimo 
me's de cada trimestre do ano civil e, extraordinariamente, sempre que for convocado 
pelo Presidente, a seu criteria ou por solicitacao de, pelo menos, dois de seus membros. 9  

§ 1 2  0 Conselho somente deliberara corn a presenca de, pelo menos, quatro 
de seus membros. 

§ 22  As deliberacoes do Conselho serao tomadas por maioria de votos e regis-
tradas ern atas, cabendo ao Presidente, alem do voto ordinario, o voto de qualidade. 

CAPITULO V 

DA DIRETORIA 

Art. 14. 0 BNDES sera administrado por uma Diretoria composta pelo Presi-
dente, pelo Vice-Presidente e por cinco Diretores, sem designacao especial, todos 
nomeados pelo Presidente da RepUblica e demissiveis ad nutum. 1 ° 

§ 1 2  Aplicam-se aos integrantes da Diretoria, no que couber e nos termos das 
normas especificas, os direitos e vantagens atribuidos ao pessoal do BNDES, mediante 
aprovagao do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orcamento e 
Coordenacao da Presidencia da RepUblica. 

§r A investidura dos membros da Diretoria far-se-a mediante assinatura em 
Livro de Termo de Posse." 

Art. 15. Compete a Diretoria: 
— aprovar, em harmonia corn a politica economico-financeira do Governo Fe-

deral e corn as diretrizes do Conselho de Administracao: 
a) as linhas orientadoras da Ka. ° do BNDES; 
b) as normas de operacoes e de administracao do BNDES, mediante expedicao 

dos regulamentos especificos; 
II — aprovar o orcamento administrativo do BNDES; 
III — aprovar as normas gerais de administracao de pessoal, inclusive as relativas 

a fixacao do quadro; 
IV — aprovar a organizacao interna do BNDES e a respectiva distribuicao de 

competencia, bem como a criacao de escritorios, representacOes ou agencias; 
V — deliberar sobre operagOes de responsabilidade de urn so cliente, situadas no 

respectivo nivel de alcada decisOria estabelecido pelo Conselho de Administracao; 
VI — autorizar aplicacoes nao reembolsaveis, para os fins previstos nos incisos II e 

Ill do artigo 9 2; 12  
VII — autorizar a aquisicao, alienacao e oneragao de bens imoveis e valores mo-

biliarios, bem como a rentIncia de direitos, transagoes e compromisso arbitral, poden-
do estabelecer normas e delegar poderes; 

9Redagao dada pelo Decreto n9  2.253, de 13 de junho de 1997. 
10 Redagao dada pelo Decreto n9  2.253, de 13 de junho de 1997. 
"Redacao dada pelo Decreto de 15 de junho de 1993. 
12 Redagdo dada pelo Decreto n9  2.253, de 13 de junho de 1997. 
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VIII — pronunciar-se sobre as demonstracOes financeiras trimestrais, encaminhan-
do-as ao Conselho Fiscal; 

IX — autorizar a realizagdo de acordos, contratos e convenios que constituam 
Onus, obrigagoes ou compromissos para o BNDES; 

X — pronunciar-se sobre todas as materias que devam ser submetidas ao Conse-
lho de Administragao; 

XI — conceder ferias e licengas aos membros da Diretoria; 
XII — fazer publicar, no Diario Oficial da Uniao, depois de aprovado pelo Ministro 

de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orgamento e Coordenagdo da Presi-
dencia da Repoblica: 13  

a) o Regulamento de Licitagoes; 
b) o Regulamento de Pessoal, corn os direitos e deveres dos empregados, o regi-

me disciplinar e as normas sobre apuragao de responsabilidade; 
c) o Quadro de Pessoal, corn a indicagao, em tres colunas, do total de empregos 

e os nilmeros de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, 
em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; 

d) o piano de salarios, beneficios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 
componham a retribuigao de seus empregados. 

Art. 16. A Diretoria reunir-se-d, ordinariamente, uma vez por semana e, extra-
ordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente do BNDES, deliberando corn 
a presenga de, pelo menos, quatro de seus membros. 

§ 1 2  As deliberagoes da Diretoria serao tomadas por maioria de votos e regis-
tradas em atas, cabendo ao Presidente, alem do voto ordinario, o de qualidade. 

§r 0 Presidente podera vetar as deliberagoes da Diretoria, submetendo-as ao 
Conselho de Administragdo. 

Art. 1 7. Compete ao Presidente: 
I — representar o Banco, em juizo ou fora dele, podendo delegar essa atri-

buigao, em casos especificos, e, em nome da entidade, constituir mandatarios ou 
procuradores; 

II — convocar e presidir as reuniOes da Diretoria; 
III — administrar e dirigir os bens, servigos e neg6cios do Banco e decidir, por 

proposta dos responsaveis pelas respectivas areas de coordenagao, sobre operagOes de 
responsabilidade de um so cliente situadas no respectivo nivel de alcada decisoria 
estabelecido pelo Conselho de Administragao; 

IV — designar, dentre os membros da Diretoria, o Secretario Executivo do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento — FND, a quem cabera a representagao ativa e passiva 
dessa Autarquia; 

V — superintender e coordenar o trabalho das unidades do Banco, podendo 
delegar competencia executiva e decisoria e distribuir, entre o Vice-Presidente e os 
Diretores, a coordenagdo dos servigos do Banco; 

VI — baixar normas necessarias ao funcionamento dos orgaos e servigos do Ban-
co, de acordo corn a organizagdo interna e a respectiva distribuigao de competencia 
estabelecidas pela Diretoria; 

"Redagao dada pelo Decreto de 15 de junho de 1993. 
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VII — admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreen-
didos na administracao de pessoal, de acordo corn as normas e criterios previstos em 
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuicao no todo ou em parte; 

VIII — autorizar a aquisicao, alienacao e oneracao de bens moveis, exceto valores 
mobiliarios, podendo estabelecer normas e delegar poderes; 

IX — enviar ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, 
mento e Coordenacao da Presidencia da Republica, no prazo legal, para seu exame e 
posterior remessa ao Tribunal de Contas da Uniao, a prestacao de contas anual dos 
Administradores do Banco e as demonstragOes financeiras relativas ao exercicio anteri-
or, acompanhadas dos pronunciamentos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conse-
lho de Administracao; 14  

X — enviar as autoridades competentes, nos prazos regulamentares, dados sobre 
materia orcamentaria e outras informacOes sobre o andamento dos trabalhos do Banco 
e de suas operacoes; 

XI — submeter, no prazo regulamentar, ao orgao competente da Secretaria de 
Planejamento, Orcamento e Coordenacao da Presidencia da RepUblica, o orcamento 
global de recursos e dispendios do Banco;" 

XII — submeter, semestralmente, a Presidencia da RepUblica, por intermedio do 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orcamento e Coordenagao 
da Presidencia da Republica, os balancetes do PIS-PASEP, assim como a relacao geral 
das aplicagOes dos recursos desse fundo; 16  

XIII — designar substitutos para os membros da Diretoria, em seus impedimentos 
temporarios, que nao possam ser atendidos mediante redistribuicao de tarefas, e, no 
caso de vaga, ate o preenchimento desta pelo Presidente da RepUblica; 

XIV — apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administracao, relatorio das 
atividades do Banco. 

Art. 18. Compete ao Vice-Presidente: 
I — responder pelo desempenho das atribuicOes do Presidente do Banco em suas 

ausencias ou impedimentos; 
II — participar das reuniOes do Conselho de Administracao; 
III — exercer as demais atribuicOes previstas para os Diretores. 

Art. 19. A cada Diretor compete: 
I — coadjuvar o Presidente na direcao e coordenacao das atividades do Banco; 
II — participar das reunioes da Diretoria, concorrendo para assegurar a definicao 

de politicos pelo Banco e relatando os assuntos da respectiva area de coordenacao; 
III — exercer as tarefas de coordenacao que [he forem atribuidas pelo Presidente; 
IV — exercer as funcOes executivas e decisorias que Ihe forem delegadas pelo 

Preside nte. 

Art. 20. Os contratos que o Banco celebrar ou em que vier a intervir e os atos 
que envolvam obrigagOes ou responsabilidades por parte do Banco serao assinados: 

"Redacao dada pelo Decreto de 15 de junho de 1993. 
15 Redacao dada pelo Decreto de 15 de junho de 1993. 
16 Redacao dada pelo Decreto de 15 de junho de 1993. 
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I — pelo Presidente, em conjunto corn urn Diretor quando importem em 

compromisso de valor equivalente a montante situado dentro do nivel de alcada decisoria 
atribuido a Diretoria ou quando correspondam as aplicagoes previstas nos incisos II e 
Ill do art. 9 9 . 17  

II — pelo Presidente, isoladamente, ou por dois Diretores, em conjunto, quando 
importem em compromisso de valor equivalente a montante situado abaixo do nivel 
de alcada decisoria atribuido a Diretoria. 

§ 1 9  Os documentos previstos neste artigo poderao ser assinados por urn ou 
mais procuradores, constituidos para essa expressa finalidade, pelo Presidente, isolada-
mente, ou em conjunto corn urn Diretor, ou por dois Diretores, na forma e para os fins 
dos incisos I e II deste artigo. 

§ 29  Os titulos ou documentos emitidos em decorrencia de obrigacoes 
contratuais, bem como os cheques e outras obrigacoes de pagamento, sera° assinados 
pelo Presidente, que podera delegar esta atribuicao. 

§ 39  Na hipOtese de delegagao da atribuicao referida no paragrafo anterior, os 

titulos, documentos, cheques e outras obrigagOes deverao conter, pelo menos, duas 
assinaturas. 

CAPITULO VI 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 21. 0 Conselho Fiscal do BNDES sera composto de tr'es membros e tres 
suplentes, todos corn mandato de dois anos, admitida a reconducao por igual period°, 

sendo dois membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelo Ministro sob cuja 
supervisao estiver o BNDES e urn membro efetivo e respectivo suplente indicados pelo 
Ministro de Estado da Fazenda, como representantes do Tesouro Nacional, apOs previa 

aprovagao e nomeacao pelo Presidente da Republica, em qualquer dos casos. 18  
§ 1 2  0 membro do Conselho Fiscal que houver sido reconduzido so podera 

voltar a fazer parte do Conselho depois de decorrido, pelo menos, urn ano do termino 
de seu ultimo mandato. 

§ 29  A investidura dos membros do Conselho Fiscal far-se-a mediante registro 
na ata da primeira reuniao de que participarem. 

§ 3° 0 prazo de mandato conta-se a partir da data da publicagao do ato de 
nomeacao. 

§ 49  Findo o mandato, o membro do Conselho Fiscal permanecera no exerci-
cio do cargo ate a nomeacao do substituto. 19  

§ 59  Na hipOtese de reconducao, o prazo do novo mandato contar-se-a a par-
tir do termino do mandato anterior. 

§ 6° Salvo impedimento de ordem legal, os membros titulares ou suplentes do 
Conselho Fiscal perceberao, pelo efetivo exercicio de seus mandatos, honorarios cor-
respondentes a dez por cento da remuneragao media mensal paga aos diretores. 2° 

17 Redacao dada pelo Decreto ng 2.253, de 13 de junho de 1997. 
' 8 Redacao dada pelo Decreto ng 3.077, de 1 2  de junho de 1999. 
19 Redagao dada pelo Decreto de 15 de junho de 1993. 
20 Redacao dada pelo Decreto ng 2.253, de 13 de junho de 1997. 
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Art. 22. Cabe ao Conselho Fiscal examinar e emitir parecer sobre os balangos 
patrimoniais e demais demonstragoes financeiras, bem como sobre as prestagOes de 
contas semestrais da Diretoria do Banco, e exercer outras atribuigOes previstas na Lei 
das Sociedades por AgOes. 

CAPITULO VII 
DO EXERCICIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAcOES FINANCEIRAS E DOS LUCROS 

Art. 23. 0 exercicio social do BNDES coincidira corn o ano civil. 

Art. 24. 0 BNDES levantara demonstragoes financeiras e procedera a apura-
gdo do resultado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada exercicio. 

Art. 25. Do resultado do exercicio, feita a dedugao para atender a prejuizos 
acumulados e a provisao para imposto sobre a renda, o Conselho de Administragao 
fixara sua destinagdo, observando as parcelas de: 21  

— cinco por cento para a constituigao da Reserva Legal, ate que alcance vinte 
por cento do capital social; 

II — vinte e cinco por cento, no minim°, para o pagamento de dividendos. 
§ 1 2  Podera ser imputado ao valor destinado a dividendos, apurado na forma 

prevista neste artigo, integrando a respectiva importancia, para todos os efeitos legais, 
o valor da remuneragdo, paga ou creditada, a titulo de juros sobre o capital proprio, 
nos termos do art. 9 2, § 72, da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e legislagao 
pertinente. 

§ 22  0 valor dos juros pagos ou creditados na forma do paragrafo anterior nao 
podera ultrapassar o montante destinado ao pagamento dos dividendos, do qual serao 
deduzidos. 

§ 32  Os prejuizos acumulados devem, preferencialmente, ser deduzidos do 
capital social na forma prevista no art. 173 da Lei n 2  6.404, de 15 de dezembro de 
1976. 

§ 42  Do resultado do exercicio, obtido apps as referidas dedugoes, o Conselho 
de Administragdo definird a participagao dos empregados, nas bases e condigOes auto-
rizadas pelo Conselho de Coordenagdo e Controle das Empresas Estatais — CCE, obser-
vados os limites estabelecidos na legislagao em vigor. 

§ 5-2  0 saldo, se houver, sera apresentado ao Conselho de Administragao, acompa-
nhado de Plano de Aplicagao elaborado pela Diretoria Executiva, para aprovagdo. 

CAPITULO VIII 
DA ORGANIZA00 INTERNA E DO PESSOAL 

Art. 26. A estrutura organizacional do BNDES e a respectiva distribuigao de corn-
petencia serao estabelecidas pela Diretoria, mediante proposta do Presidente do Banco. 

Paragrafo Link°. 0 orgao de auditoria interna do BNDES vincula-se direta-
mente ao Presidente do Conselho de Administragao. 

21 Redagdo dada pelo Decreto n2  2.578, de 5 de maio de 1998. 
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Art. 27. Aplica-se ao pessoal do BNDES o regime juridic° estabelecido pela 

legislacao vigente para as relagoes de emprego privado. 

§ 1 2  0 ingresso do pessoal far-se-a mediante concurso public° de provas ou de 

provas e titulos, observadas as normas especfficas expedidas pela Diretoria. 

§ 22  A requisigao de servidores de Administracao Publica direta ou indireta far-

se-a de acordo corn as peculiaridades de cada caso, observado o disposto na legislacao 
pertinente. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 28. 0 orgamento global de recursos e dispendios do BNDES compreende: 

I — o orgamento administrativo, que contempla as despesas administrativas cor-

rentes e as imobilizaches tecnicas; 

II — o orcamento de aplicaches, que contempla os dispendios associados as ope-

raches de apoio financeiro a projetos de investimentos; 
III — as demais despesas correntes e de capital e as fontes de recursos. 

Paragrafo 'ink°. As despesas de pessoal e de administracao do BNDES nao 
poderao ultrapassar, em cada exercicio, o montante equivalente a 1% (urn por cento) 

da media dos recursos administrados pelo Banco durante o period°. 

Art. 29. 0 BNDES observara as normas gerais orcamentarias e contabeis 

expedidas pelo Conselho Monetario Nacional, sem prejuizo do cumprimento de dis-

positivos legais aplicaveis as empresas pCiblicas nas areas orgamentaria e contabil. 

Art. 30. 0 BNDES podera destinar recursos para a constituicao de fundos es-

pecificos que tenham por objetivo precipuo apoiar, em conformidade corn o regula-

mento aprovado pela Diretoria, o desenvolvimento de iniciativas concernentes aos 

programas e projetos de que trata o inciso Ill do art.9 2  deste Estatuto. 22  

Paragrafo tinico. Os fundos a que se refere o caput deste artigo sera° cons-
tituidos de: 

a) dotaches consignadas no orgamento de aplicaghes do BNDES, correspondentes 

a ate dez por cento do seu lucro liquid° no ano anterior e limitadas a 0,5% do seu 

patrimanio liquido; 

b) doaches e transferencias efetuadas ao BNDES para as finalidades previstas no 

caput deste artigo. 

Art. 31. 0 BNDES submetera a previa anuencia do Ministerio da Fazenda a 

realizacao de quaisquer dos seguintes atos de natureza societaria:" 

— alienagao, no todo ou em parte, de aches do seu capital social ou de suas 
controladas; aumento do seu capital social por subscrigao de novas aches; renUncia a 

direitos de subscricao de aches ou debentures conversiveis em aches de empresas 

22 Redagdo dada pelo Decreto n 2  2.253, de 13 de junho de 1997. 
23 Redagao dada pelo Decreto n 2  1.150, de 30 de maio de 1994, tendo este dispositivo 

sido renumerado pelo Decreto n 2  2.253, de 13 de junho de 1997. 
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controladas; venda de debentures conversiveis em awes de sua titularidade de emis-

sao de empresas controladas; ou, ainda, a emissao de quaisquer titulos ou valores 
mobiliarios, no Pais ou no exterior; 

II — operacoes de cisao, fusao ou incorporacao de suas subsidiarias e controladas; 
III — permuta de awes ou outros valores mobiliarios, de emissao das empresas 

referidas no inciso II deste artigo; 
IV — assinatura de acordos de acionistas ou renancia de direitos neles previstos, 

ou, ainda, assuncao e quaisquer compromissos de natureza societaria referentes ao 
disposto no art. 118 da Lei n 2  6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
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ESTATUTO SOCIAL DA BNDES PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR 

CAPITULO I 
DA DENOMINKAO, SEDE, FORO, DURA00 E OBJETO SOCIAL 

Art. 1 2  A BNDES PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR é uma sociedade por 
acOes, constituida como Subsidiaria Integral da Empresa P6blica BANCO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES e rege-se pela legislacao 
aplicavel aquelas sociedades e pelo presente estatuto. 

Art. r A BNDES PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR tern sede e foro em Brasilia, 
Distrito Federal, podendo criar agendas, escritorios, filiais e representagOes. 

Art. 39  0 prazo de duracao da Companhia é indeterminado. 

Art. 42  A Companhia tern por objeto social: 
a) realizar operagoes visando a capitalizacao de empreendimentos controlados 

por grupos privados, observados os pianos e politicas do BANCO NACIONAL DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES; 

b) apoiar empresas que re6nam condigOes de eficiencia economica, tecnologica 
e de gestao e que apresentem perspectivas adequadas de retorno para o investimento, 
em condigOes e prazos compativeis corn o risco e a natureza de sua atividade; 

c) apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades se 
incorporem novas tecnologias; 

d) contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, atraves do acrescimo 
de oferta de valores mobiliarios e da democratizacao da propriedade do capital das 
empresas; e 

e) administrar carteira de valores mobiliarios, proprios e de terceiros. 

CAPITULO II 

DAS MODALIDADES OPERACIONAIS 

Art. 59  0 apoio de que trata o artigo anterior consistird fundamentalmente nas 
seguintes formas de agdo: 

a) subscricao e integralizacao de valores mobiliarios emitidos por empresas brasi-
leiras e, em se tratando de awes, preferencialmente em proporgOes minoritarias; 

b) garantia de subscricao de Noes ou de debentures conversiveis em awes ou 
de bonus de subscricao; 

c) aquisigao e venda de valores mobiliarios no mercado secundario; e 
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d) outras formas de colaboragao compativeis corn o objeto social da Companhia. 

Art. 69  0 apoio financeiro de que trata o artigo anterior somente podera ser 
efetivado em empresas constituidas sob as leis brasileiras e corn sede e administragdo 
no Pais, ou pessoas juridicas controladas pelos Poderes Poblicos. 

CAPITULO III 
DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 79  0 capital social da BNDES PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR é de R$ 
8.628.180.915,57 (oito bilhoes, seiscentos e vinte e oito milhoes, cento e oitenta mil, 
novecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), representado por 1 (uma) agdo 

ordinaria nominativa, sem valor nominal. 

Art. 89  A acao representativa do capital da Companhia e de propriedade da 
Empresa Pithlica BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-
CIAL — BNDES. 

CAPITULO IV 
DA ORGANIZAcA0 ADMINISTRATIVA 

Art. 99  Sao orgaos de deliberagdo, assessoramento, administragdo e fiscaliza-
cao da BNDES PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR a Assembleia Geral, o Conselho de 
Administragao, a Diretoria e o Conselho Fiscal, respectivamente. 

SEcA0 I 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 10. A Assembleia Geral, Orgao superior de deliberacao, tern poderes para 
decidir sobre todos os negocios relativos ao objeto da Companhia e adotar as resolugOes 
que julgar convenientes a sua defesa e a seu desenvolvimento. 

Art. 11. Cabera a Empresa Poblica BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN-

TO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES, na qualidade de Acionista Onico da BNDES 
PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR, exercer todas as atribuicOes previstas em lei como 
de competencia privativa da Assembleia Geral da Companhia e, particularmente, as 
seguintes: 

a) reformar o presente Estatuto; 
b) designar os membros do Conselho de Administragdo e do Conselho Fiscal; 
c) tomar, anualmente, as contas dos administradores, bem como examinar e 

deliberar sobre as demonstraciies financeiras; 
d) autorizar a emissao de debentures; 
e) deliberar sobre a transformagdo, incorporagdo, fusao e cisdo da Companhia, 

sua liquidacao e dissolucao; 
f) fixar os honorarios da Diretoria; 

g) renunciar a direitos de subscricao de awes ou debentures conversiveis em 
awes de empresas controladas e emitir quaisquer outros titulos ou valores mobiliarios 
no Pais ou no exterior; 
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h) permutar awes ou outros valores mobiliarios, de emissao de empresas pobli-
cas, sociedades de economia mista e suas subsidiarias, controladas direta ou in-
diretamente pela Uniao; 

i) alienar, no todo ou em parte, acoes do capital social da Companhia ou de suas 
controladas; 

j) proceder a abertura do capital social da Companhia; 
I) emitir debentures conversiveis em awes ou vende-las, se em tesouraria; e 
m) vender debentures conversiveis em awes de titularidade da Companhia, de 

emissao de empresas controladas. 

Art. 12. As deliberagOes do Acionista Unico, BANCO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES, pertinentes ao exercicio de atribui-
gOes privativas da Assembleia Geral da BNDES PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR, 
serao formalizadas atraves de atos decisOrios da Diretoria do BNDES, os quais produzi-
rao os mesmos efeitos das atas de assembleias gerais de acionistas a que se refere o 
artigo 130, da Lei n-9  6.404/76, de 15.12.76, inclusive perante o Registro do Comercio. 

Paragrafo Link°. As deliberagOes de que trata este artigo deverao, quando for 
o caso, obedecer aos prazos estabelecidos na legislagao aplicavel as sociedades por 
awes. 

SEcA0 II 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAcA0 

Art. 13. 0 Conselho de Administragao, orgao de assessoramento superior da 
BNDES PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR, sera presidido pelo Presidente do Acionista 
Unico, BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL —
BNDES, e integrado por mais 5 (cinco) membros, todos brasileiros, residentes e domiciliados 
no Pais, de notorio saber e vinculados aos setores de atuacao da Companhia. 

§ 1 9  A excegao do Presidente, os demais membros do Conselho de Adminis-
tragao serao designados pelo Acionista Unico, mediante indicagao do Ministro de Es-
tado do Planejamento e Orgamento, apps aprovacao dos respectivos nomes pelo Pre-
sidente da RepUblica, e terao mandato de 3 (tr'es) anos, podendo ser reconduzidos por 
mais urn periodo. 

§r A investidura dos membros do Conselho de Administragdo, a excegao do 
Presidente, far-se-a mediante assinatura do Livro de Termo de Posse. 

§ 39  0 prazo de mandato de membro do Conselho de Administragao conta-se 
a partir da data do ato designatOrio. 

§ 49  0 membro do Conselho de Administragao permanecera no exercicio do 
cargo ate a designagdo de substituto pelo Acionista Unico. 

§ 5° Na hipOtese de reconducao de Conselheiro, o novo prazo de mandato 
conta-se a partir da data do termino da gestao anterior. 

§ 69  Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho de Adminis-
tragao fardo jus a honorarios mensais correspondentes a 10% (dez por cento) da remune-
raga° media mensal dos Diretores, observadas as seguintes regras: 

a) o pagamento dos honorarios sera trimestral, devendo ser efetuado no mes 
seguinte em que se realizar a reuniao ordinaria do periodo; e 
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b) somente os conselheiros que comparecerem a reunido ordinaria do trimestre 
farao jus aos respectivos honorarios. 

Art. 14. Sao atribuigOes do Conselho de Administragdo: 
I — eleger os Diretores, sem denominacao especial, da Companhia, observados 

os procedimentos previstos no inciso III do artigo 16; 
II — apreciar, por proposta da Diretoria, os pianos e programas de atuagao da 

Companhia, fixando a orientacao geral de seus negOcios; 
III — opinar sobre os orgamentos de investimentos e administrativos, anuais e 

plurianuais; 
IV — aconselhar a Diretoria na fixagdo de politicos a serem adotadas e na defini-

cao de prioridades de natureza setorial; 
V — manifestar-se sobre o Relatorio Anual da Diretoria, as demonstragoes finan-

ceiras do exercicio e as propostas de destinacao dos resultados; 
VI — aconselhar o Acionista Unico, quando solicitado, no que se refere as linhas 

gerais orientadoras da sociedade; e 
VII — manifestar-se sobre quaisquer outros assuntos de interesse da Companhia 

que [he sejam submetidos pela Diretoria ou pelo Acionista Unico. 

Art. 15. 0 Conselho de Administragdo reunir-se-d, ordinariamente, no ultimo 
mes de cada trimestre do ano civil e, extraordinariamente, sempre que for convocado 
por seu Presidente, a seu criteria ou, por solicitacao de, pelo menos, 4 (quatro) de seus 
membros. 

§ 1° 0 Conselho de Administragao somente se pronunciara com a presenga 
de, pelo menos, 4 (quatro) de seus membros. 

§ 29  As manifestacoes do Conselho de Administragao sera° adotadas por mai-
oria de votos e registradas em ata, cabendo ao Presidente, alem do voto comum, o de 
qualidade. 

SE00 III 
DA DIRETORIA 

Art. 16. A Diretoria, organ de Administragao executiva da BNDES PARTICIPA-
cOES S.A. — BNDESPAR, sera composta de ate 5 (cinco) membros, a saber: 

I — 0 Diretor-Presidente, que sera o Presidente do BANCO NACIONAL DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES; 

II — 0 Diretor-Superintendente, designado pelo Presidente do BANCO NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES dentre os Diretores 
do Acionista Unico, mediante ato que produzira os mesmos efeitos de que trata o 
artigo 12 do presente Estatuto; e 

III — Ate 3 (tr'es) Diretores, sem denominagdo especial, eleitos pelo Conselho de 
Administracao, mediante indicacao do Ministro de Estado do Planejamento e Orga-
mento, apos aprovagdo dos respectivos nomes pelo Presidente da RepUblica. 

§ 1 9  0 Diretor-Presidente podera delegar as respectivas atribuigOes, no todo 
ou em parte, reservando-se iguais poderes, ao Diretor- Superintendente, que sera seu 
substituto. 
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§ 22  0 Diretor-Superintendente podera delegar as respectivas atribuigOes, no 
todo ou em parte, reservando-se iguais poderes, a urn dos membros da Diretoria, que 
sera o seu substituto. 

§ 32  0 Diretor-Presidente e o Diretor-Superintendente nao fardo jus a qual-
quer remuneragao pelo exercicio das funge•es. 

Art. 1 7. 0 mandato dos Diretores a que se refere o inciso Ill do artigo anterior 
é de 3 (tres) anos, podendo ser reconduzidos por mais urn period°. 

§ 1 2  A investidura dos membros da Diretoria, a excegao do Diretor-Presidente 
e do Diretor-Superintendente, far-se-a mediante assinatura no Livro de Termo de Posse. 

§ 22  0 prazo de mandato de membro da Diretoria conta-se a partir da data em 
que foi eleito. 

§ 	0 membro da Diretoria permanecera no exercicio do cargo ate a eleigao 
de substituto pelo Conselho de Administragao. 

§ 42  Na hipOtese de recondugao de Diretor, o novo prazo de mandato conta-
se a partir da data do termino da gestao anterior. 

Art. 18. Competem a Diretoria todos os poderes de administragao geral e de 
gestao executiva da Companhia. 

Paragrafo unico. Na forma dos artigos 19 e 20, cabera a Diretoria: 
a) fixar os pianos e programas de atuagao da Companhia; 
b) aprovar os orgamentos de investimentos e administrativos, anuais e plurianuais; 
c) aprovar normas gerais de operagOes; 
d) aprovar a organizagdo interna da Companhia, definindo as atribuigOes das 

diversas unidades integrantes de sua estrutura administrativa; 
e) deliberar sobre as operagOes de apoio financeiro; 
f) aprovar normas gerais de administragao de pessoal, inclusive as relativas 

instituigao de pianos de cargos e salarios ou de beneficios; 
g) elaborar o Relatorio Anual de Desempenho da Companhia, as demonstragOes 

financeiras do exercicio e as propostas de destinagdo dos resultados, para apreciagao 
do Conselho Fiscal e do Conselho de Administragao e, posteriormente, deliberagao do 
Acionista Onico; 

h) autorizar a aquisigao, alienagao e oneragao de bens imoveis; 
i) deliberar sobre aquisigao, alienagao ou oneracao de valores mobiliarios; 
j) autorizar a renCincia de direitos, transagao e compromisso arbitral; 
I) autorizar a realizagao de acordos, contratos e convenios que constituam onus, 

obrigagOes ou compromissos para a Companhia; 
m) conceder ferias e licengas aos membros da Diretoria; e 
n) fazer publicar no Diario Oficial da Uniao, depois de aprovado pelo Ministro 

de Estado do Planejamento e Orgamento: 
1) o Regulamento de LicitacOes; 
2) o Regulamento de Pessoal, corn os direitos e deveres dos empregados, o regi-

me disciplinar e as normas sobre apuragdo de responsabilidade; 
3) o quadro de pessoal, corn a indicagdo, ern tres colunas, do total de empregos, 

do armero de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 
30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e 
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4) o piano de salarios, beneficios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 
componham a retribuigao de seus empregados. 

Art. 19. A Diretoria reunir-se-d, ordinariamente, duas vezes por me's e, extraor-
dinariamente, sempre que convocada pelo Diretor-Presidente, deliberando corn a pre-
senga de, pelo menos, 3 (tres) de seus membros, sendo 1 (urn) necessariamente o 
Diretor-Presidente ou seu substituto, nos termos do artigo 16, § 1 9 . 

§ 1 9  As deliberagOes da Diretoria sera() adotadas por maioria de votos e regis-
tradas em ata, cabendo ao Diretor-Presidente, alem do voto comum, o de qualidade. 

§ 29  0 Diretor-Presidente podera vetar as del i beragOes da Diretoria, submeten-
do-as ao Acionista Unico. 

§ 39  Poderao participar das reuniOes da Diretoria, sem direito a voto, os execu-
tivos da alta hierarquia da Companhia ou do Sistema BNDES, por convocagao do 
Diretor-Presidente. 

Art. 20. Compete ao Diretor-Presidente da Companhia a diregao, supervisdo e 
coordenagdo dos trabalhos da Diretoria e especificamente: 

a) representar a BNDES PARTICIPAcOES S.A. — BNDESPAR em juizo ou fora dele, 
podendo, em nome da Companhia, constituir procuradores ad negotia ou ad judicia; 

b) convocar e presidir as reuniOes da Diretoria; 
c) fixar as atribuigOes dos Diretores, podendo delegar competencia executiva e 

decisOria; 
d) baixar normas necessarias ao funcionamento dos orgaos e servigos da Compa-

nhia, de acordo corn a organizagdo interna aprovada pela Diretoria; 
e) admitir, promover, punir, dispensar, demitir e praticar todos os demais atos 

compreendidos na administragdo de pessoal, observados os criterios legais e normas 
estabelecidas pela Diretoria; 

f) autorizar a aquisigao, alienagdo e oneracao de bens moveis, bem como a 
contratagdo de servicos de terceiros, observado o limite de ate 10.000 (dez mil) vezes 
o major valor de referencia em vigor no Pais; 

g) submeter ao Acionista Unico, observados os prazos legais, o RelatOrio Anual, 
as demonstragOes financeiras e demais materias que devam constituir objeto de deli-
beragao deste no exercicio das atribuigOes da Assembleia Geral; e 

h) designar substitutos para os membros da Diretoria, em suas ausencias e impe-
dimentos temporarios, que nao possam ser atendidos mediante redistribuigao de tare-
fas e, no caso de vaga, ate o preenchimento desta pelo procedimento previsto no 
inciso III, do art. 16, deste estatuto. 

§ 1 9  Os atos que constituam ou modifiquem obrigagOes da Companhia, ou 
que exonerem terceiros de obrigagOes para corn ela, serao subscritos pelo Diretor-
Presidente, em conjunto corn outro Diretor. 

§ 29  As atribuigoes previstas no paragrafo anterior poderao ser delegadas medi-
ante procuragdo corn poderes especificos. 

Art. 21. Compete ao Diretor-Superintendente: 
a) responder pelo desempenho das atribuigOes do Diretor-Presidente em suas 

ausencias ou impedimentos; e 
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b) exercer as demais atribuicoes previstas para os Diretores. 

Art. 22. A cada Diretor compete: 
a) coadjuvar o Diretor-Presidente na diregao e coordenagdo das atividades da 

Companhia, de acordo corn as atribuicOes que Ihe forem delegadas; 
b) participar das reunioes da Diretoria, concorrendo para assegurar a definicao 

de politicas a serem adotadas pela Companhia e relatando os assuntos da respectiva 
divisao de coordenacao; 

c) exercer as tarefas de coordenagdo que Ihe forem atribuidas pelo Diretor-Presi-

dente; e 
d) exercer as funcOes executivas e decisorias que lhe forem delegadas pelo Dire-

tor-Presidente. 
Paragrafo tinico. As atribuiceies previstas neste artigo poderao ser delegadas 

mediante procuragdo corn poderes especificos. 

SE00 IV 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 23. 0 Conselho Fiscal, orgao de fiscalizacao da BNDES PARTICIPAcOES 
S.A. — BNDESPAR, tera permanente funcionamento e sera constituido de 3 (tres) mem-
bros efetivos e 3 (tres) suplentes, todos brasileiros, residentes e domiciliados no Pais, 

designados pelo Acionista Unico, alp& aprovacao dos respectivos nomes pelo Presi-

dente da RepUblica, sendo: 
I —1 (urn) representante do Ministerio do Planejamento e Orgamento, indicado 

pelo respectivo Ministro de Estado; 
II —1 (urn) representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministro da Fazenda; 

III — 1 (urn) representante do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO E SOCIAL — BNDES. 
§ 1 2  Os membros do Conselho Fiscal terao mandato de 02 (dois) anos, admiti-

da a reconducao por igual periodo. 
§ 22  A investidura dos membros do Conselho Fiscal far-se-a mediante registro 

na ata da primeira reunido de que participem. 

§ 32  0 prazo de mandato de membro do Conselho Fiscal conta-se a partir da 

data do ato designatOrio. 
§ 42  0 membro do Conselho Fiscal permanecera no exercicio do cargo ate a 

designagdo de substituto pelo Acionista Unico. 
§ 52  Na hipotese de reconducao de membro do Conselho Fiscal, o novo prazo 

de mandato conta-se a partir da data do termino da gestao anterior. 
§ 62  Salvo impedimento de ordem legal, os membros titulares ou suplentes do 

Conselho Fiscal perceberao, pelo efetivo exercicio de seus mandatos, honorarios cor-
respondentes a 10% (dez por cento) da remuneracao media mensal dos Diretores. 

Art. 24. As reuniaes do Conselho Fiscal sera° presididas pelo representante 
Ministerio do Planejamento e Orcamento. 

Art. 25. Ao Conselho Fiscal compete exercer as atribuicoes previstas na legisla-

gao em vigor. 
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CAPITULO V 

DO EXERCICIO SOCIAL 

Art. 26. 0 exercicio social correspondera ao period() de 1 2  (primeiro) de janei-
ro a 31 (trinta e urn) de dezembro, ao termino do qual serao elaboradas as demons-
tracOes financeiras previstas em lei. 

Art. 27. Do resultado do exercicio, feita a deducao para atender os prejuizos 
acumulados e a provisao para imposto sobre a renda, a Diretoria propora ao Acionista 

Unico a sua destinagao, observando as parcelas de: 
1— 5% (cinco por cento) para a constituicao da Reserva Legal, ate que esta alcan-

ce vinte por cento do capital social; 

11 — 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquid() ajustado, apurado em cada 

exercicio social, no minim°, para pagamento de remuneragao do Acionista Unico. 
§ 1 2  Os valores dos dividendos devidos ao Acionista Unico sofrerao incidencia 

de encargos financeiros na forma da legislagao em vigor, a partir do encerramento do 
exercicio social ate o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuizo da 
incidencia de juros morat6rios quando esse recolhimento nao se verificar na data fixa-
da em lei ou deliberacao do Acionista Unico 

§ 22  Os valores dos juros, a titulo de remuneracao sobre o capital proprio devi-
dos ao Acionista Unico, sofrerao incidencia de encargos financeiros na forma da legis-
lagao em vigor, a partir do encerramento do exercicio social ate o dia do efetivo reco-

lhimento ou pagamento, sem prejuizo da incidencia de juros moratOrios quando esse 
recolhimento nao se verificar na data fixada em lei ou deliberacao do Acionista Unico. 

§ 32  0 valor, pago ou creditado, a titulo de juros sobre o capital proprio, nos 
termos do artigo 9Q, paragrafo 7 2, da Lei ng 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e 
legislacao e regulamentacao pertinentes, podera ser imputado ao valor destinado ao 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — BNDES, na 
forma prevista no caput deste artigo, integrando a respectiva importancia, para todos 
os efeitos legais, o montante dos dividendos distribuidos pela BNDESPAR. 

§ 42  0 valor dos juros pagos ou creditados nao poderao ultrapassar o montante 
destinado ao pagamento dos dividendos, do qual sera() deduzidos. 
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