
 

ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO SOCIEDADE BRASILEIRA  

DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO 

 

Artigo 1º - O Instituto Sociedade Brasileira de Direito Tributário, que utilizará o nome 

fantasia Sociedade Brasileira de Direito Tributário, doravante designado simplesmente 

SBDT, fundado em 19 de dezembro de 2012 no Rio de Janeiro, é uma associação civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e 

financeira, que se regerá pelas leis do País e pelo presente Estatuto Social. 

 

Artigo 2º - A SBDT tem sede na Avenida Presidente Wilson, nº 165/302 - Parte, Centro, 

Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.030-020 e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, com atuação em todo o território nacional. 

 

Parágrafo Único – A SBDT poderá, para a consecução de sua finalidade, abrir, manter e 

encerrar escritórios, sucursais, filiais ou representações em qualquer parte do território 

nacional. 

 

Artigo 3º – A associação tem prazo indeterminado de duração. 

 

 

CAPÍTULO II – DO OBJETO SOCIAL 

 

Artigo 4º – A SBDT tem por finalidade contribuir com a divulgação e a ampliação dos 

estudos de Direito Tributário, promovendo a integração entre os diversos agentes que 

participam da dinâmica tributária, como por exemplo, os membros da Associação, os 

representantes de categorias econômicas, os advogados, os estudantes, os pesquisadores, os 

agentes públicos, buscando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento legislativo, doutrinário 
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e jurisprudencial dos institutos jurídicos relacionadas com tributação no Brasil e no 

Exterior. 

 

Artigo 5º – A SBDT tem como objetivo social: 

a) o apoio às atividades desenvolvidas pelas Universidades, relativamente ao Direito e 

outras Ciências Sociais e Econômicas que guardem conexão com a tributação; 

b) a realização de pesquisas e o desenvolvimento de estudos relativos a temas jurídicos;  

c) a elaboração de relatórios, pareceres, laudos e qualquer outra forma de documentação 

das conclusões extraídas das pesquisas e estudos desenvolvidos pela Associação;  

d) a prestação de consultoria acadêmica:  

e) a realização de cursos de especialização, pós-graduação, seminários, conferências, 

palestras e quaisquer outros eventos destinados à discussão e difusão de temas relacionados 

à ciência e à prática do direito;  

f) a elaboração, edição, publicação, apoio e divulgação de anuários, revistas especializadas 

e outras obras de conteúdo jurídico;  

g) a organização, alimentação e disponibilização de bancos de dados contendo os resultados 

das pesquisas e estudos desenvolvidos pela Associação;  

h) a elaboração de site especializado, a fim de divulgar as atividades da Associação e 

ampliar o acesso aos resultados de estudos e pesquisas realizados pela Associação; e  

i) o desenvolvimento de quaisquer outras atividades relacionadas ao objeto da Associação, 

conforme acima mencionado. 

 

Parágrafo Único – Os objetivos acima descritos poderão ser realizados por meio de 

convênios, parcerias ou contratos com outras entidades de direito público ou privado, 

inclusive universidades. 

 

 

CAPÍTULO III – PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS 

 

Artigo 6° – O patrimônio da SBDT é de natureza autônoma, livre e desvinculado de 

qualquer órgão ou entidade, pública ou privada, e é constituído pelos bens imóveis, móveis 
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ou semoventes, bem como pelos direitos que venham a ser adquiridos de pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado, por compra, doação, legado ou qualquer forma de 

aquisição. 

 

Parágrafo Primeiro – Todos os bens incorporados ao patrimônio da SBDT deverão figurar 

no Livro “Inventário do Patrimônio”, indicando na inscrição a data e seu respectivo valor 

de aquisição. 

 

Parágrafo Segundo – A aceitação de doações condicionadas, com ou sem encargos, fica 

sujeita à aprovação prévia da Diretoria. 

 

Artigo 7° – O patrimônio da SBDT somente pode ser utilizado para consecução de suas 

finalidades e de acordo com o que prescreve seu Estatuto Social, sendo nulos de pleno 

direito os atos que violarem este preceito. 

 

Artigo 8° – Os bens imóveis, móveis e semoventes que integrem o patrimônio da SBDT 

somente poderão ser alienados, cedidos, substituídos, sub-rogados, permutados ou onerados 

após aprovação da Diretoria, sendo necessário, para tanto, o consentimento de no mínimo 8 

(oito) membros efetivos da Diretoria, sendo observado, quando for o caso, o disposto nos 

artigos 19, c e 22, f. 

 

Artigo 9° – As receitas da SBDT constituir-se-ão de: 

a) contribuições financeiras pagas pelos associados das diversas categorias; 

b) venda de publicações especializadas que venham a ser editadas pela SBDT; 

c) taxas de inscrição em eventos, conferências, congressos, seminários, palestras, cursos e 

exposições que a SBDT venha a promover; 

d) taxas de inscrição nos Prêmios administrados pela SBDT; 

e) rendimento das aplicações financeiras e dos recursos patrimoniais em bens imóveis, 

móveis, ações, títulos ou quaisquer outras formas de investimento, bem como direitos, 

inclusive reais, sobre esses bens; 
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f) subsídios de qualquer natureza que lhe seja concedido por alguma entidade, nacional ou 

internacional; 

g) rendas e frutos obtidos de bens e serviços que a SBDT venha a oferecer ou prestar, desde 

que em consonância com suas finalidades e de acordo com o que prescreve seu Estatuto 

Social. 

 

 

CAPÍTULO IV – ASSOCIADOS 

 

Artigo 10 - Os Membros da SBDT serão divididos em duas categorias: 

a) membros fundadores e 

b) membros titulares. 

 

Parágrafo Primeiro – São membros fundadores, os signatários da ata de fundação da 

Associação, bem como aqueles que se associarem nos primeiros 180 dias após o registro 

deste estatuto nos órgãos competentes, observado o disposto no artigo 11, a e b. 

 

Parágrafo Segundo – São membros titulares as pessoas físicas ou jurídicas que, conforme 

a indicação de pelo menos 3 (três) membros fundadores forem autorizados pela Diretoria a 

integrar a Associação. 

 

Parágrafo Terceiro – Os Membros da SBDT não responderão subsidiariamente por 

eventuais dívidas assumidas pelo Instituto. 

 

SEÇÃO I – ADMISSÃO ASSOCIATIVA 

 

Artigo 11 – Compete à Diretoria a decisão sobre os pedidos de admissão de membros 

titulares, os requisitos são: 

a) comprovada atuação na área no Direito Tributário, seja na docência, na pesquisa ou na 

atuação profissional;  

b) apresentação de currículo; e 
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c) aprovação de pelo menos 3 (três) membros fundadores; 

 

SEÇÃO II - DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 

Artigo 12 – São deveres do Membro da SBDT: 

a) cumprir e fazer cumprir fielmente o presente Estatuto Social e as resoluções da Diretoria 

e da Assembléia-Geral; 

b) pagar pontualmente as contribuições financeiras; 

c) prestar as informações necessárias para a organização e atualização dos dados do 

cadastro de Membros da SBDT; 

d) servir com zelo e interesse os cargos para que forem eleitos ou nomeados; 

e) colaborar efetivamente com as iniciativas que concorram para o prestígio e 

desenvolvimento da SBDT; 

 

 

SEÇÃO III – DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

 

Artigo 13 – São direitos do Membro da SBDT: 

a) participar das atividades da Associação; 

b frequentar as instalações que a Associação lhes destine; 

c) comparecer às reuniões da Assembléia-Geral e nelas se manifestar, emitindo opiniões e 

encaminhando propostas, nos termos deste Estatuto; 

d) gozar dos benefícios previstos neste Estatuto Social e outros que venham a ser 

estabelecidos pela Diretoria; 

e) utilizar a denominação “Membro da Sociedade Brasileira de Direito Tributário”. 

 

Parágrafo Único – É direito exclusivo do membro fundador e do membro titular votar e 

ser votado para a Diretoria da SBDT, desde que em dia com as suas obrigações sociais. 
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SEÇÃO IV - INFRAÇÕES E PENALIDADES – ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO, 

DEMISSÃO E EXCLUSÃO. 

 

Artigo 14 – Serão consideradas faltas sujeitas a penalidades as seguintes: 

a) violar o presente Estatuto Social; 

b) deixar de cumprir uma deliberação da Assembléia-Geral ou da Diretoria; 

 

Artigo 15 – Incurso em qualquer das faltas previstas no artigo anterior, o Membro da 

SBDT estará sujeito às penalidades de advertência, suspensão e exclusão, de acordo com a 

gravidade da falta. 

 

Parágrafo Primeiro – Caberá à Diretoria receber a queixa, investigá-la, notificar o 

acusado, dando-lhe o direito de defesa, a ser exercida no prazo de 20 (vinte) dias a contar 

da notificação ao associado, analisar o caso e julgar a gravidade da falta.  Após o decurso 

do prazo descrito neste parágrafo, independentemente da apresentação de defesa, a 

representação será decidida em reunião extraordinária da Diretoria, por maioria simples de 

votos dos Diretores presentes. 

 

Parágrafo Segundo – As penalidades de advertência e de suspensão poderão ser aplicadas 

pela Diretoria, cabendo, em 30 (trinta) dias a contar da data da notificação ao associado, 

recurso com efeito suspensivo, à Assembléia-Geral, a quem ainda compete, privativamente, 

a aplicação da penalidade de exclusão. 

 

Parágrafo Terceiro - Definida pela Diretoria a justa causa para a exclusão, o Membro da 

SBDT será devidamente notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação para 

que apresente defesa quanto à proposta de exclusão no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

recebimento da notificação. 

 

Parágrafo Quarto– A Assembléia-Geral deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

decisão da Diretoria que propôs a exclusão, manifestar sobre a exclusão, devendo a decisão 

ser comunicada ao associado por meio de notificação extrajudicial. 
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Artigo 16 - Os direitos do Membro da SBDT extinguem-se com a sua saída voluntária, 

exclusão, morte ou extinção de pessoa jurídica. 

 

Parágrafo Primeiro - A saída do Membro da SBDT em qualquer dos casos não lhe 

confere o direito de reaver os valores pagos até o momento da sua saída, sendo igualmente 

perdido o direito ao patrimônio social. 

 

Parágrafo Segundo - É direito do Membro da SBDT demitir-se do quadro social, quando 

julgar necessário, protocolizando seu pedido junto à Diretoria. 

 

 

CAPÍTULO V - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Artigo 17 – A estrutura organizacional da SBDT compreende: 

 

a) Assembléia-Geral; 

b) Diretoria; 

c) Conselho Científico; 

d) Conselho Consultivo; 

e) Conselho Fiscal; 

f) Equipe de Voluntários, composta por Colaboradores; 

 

Parágrafo Primeiro – O exercício das funções de membro da Diretoria, do Conselho 

Fiscal, Conselho Científico, Conselho Consultivo e da Equipe de Voluntários não será 

remunerado. 

 

Parágrafo Segundo – Os membros dos órgãos sociais que compõem a estrutura 

organizacional da SBDT são solidariamente responsáveis pelas faltas ou irregularidades 

cometidas no exercício das suas funções. Exclui-se desta responsabilidade o membro que 

tenha tido voto vencido ou que tenha estado ausente da reunião deliberativa e que tenha 
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manifestado a sua posição, com declaração formal e por escrito dos seus fundamentos, tão 

logo tenha tomado conhecimento da deliberação. 

 

Parágrafo Terceiro – Qualquer membro dos órgãos sociais que compõem a estrutura 

organizacional da SBDT pode ser destituído, a todo o tempo, por deliberação da maioria 

absoluta dos presentes na Assembléia-Geral expressamente convocada para analisar e 

decidir sobre a gestão ou administração da Associação. 

 

Parágrafo Quarto – Caso a Assembléia-Geral delibere a destituição de todos os membros 

dos órgãos sociais, esta mesma Assembléia elegerá imediatamente uma comissão diretiva 

que assumirá a gestão da Associação e promoverá a realização de eleições no prazo 

máximo de dois meses.  

 

Parágrafo Quinto – Se a destituição for parcial, a Assembléia-Geral que deliberar a 

destituição elegerá imediatamente os titulares que irão ocupar os cargos dos destituídos. 

 

 

CAPITULO VI - ASSEMBLÉIA-GERAL 

 

Artigo 18 - A Assembléia-Geral é o órgão máximo da SBDT, sendo constituída pelos 

representantes dos membros fundadores e dos membros titulares, e presidida pelo 

Presidente da SBDT. 

 

Artigo 19 - À Assembléia-Geral compete previamente: 

a) apreciar e aprovar, com base em parecer do Conselho Fiscal, o relatório anual da 

Diretoria, o balanço geral e as demonstrações financeiras e contábeis; 

b) autorizar a aquisição de quaisquer bens do ativo permanente, desde que superiores a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), quando dessa aquisição decorrer a formação de passivo por 

financiamento ou quando se tratar de investimentos financeiros integrantes do ativo 

permanente; 
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c) autorizar a venda de quaisquer bens do ativo permanente, desde que superiores a R$ 

100.000,00 (cem mil reais); 

d) decidir, com base em parecer do Conselho Consultivo, sobre a reforma do Estatuto 

Social; 

e) deliberar, com base em parecer do Conselho Consultivo, sobre a extinção da associação e 

destinação final do seu patrimônio; e 

f) apreciar e deliberar sobre os demais assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria e 

pelos Membros da SBDT, nesse caso, para tratar de assuntos de interesse da entidade, 

devidamente explicitados no pedido de convocação. 

 

Parágrafo Único – Para as deliberações que se referem à letra “d” e “e”, é exigido o voto 

concorde de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à Assembléia especialmente 

convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a 

maioria absoluta dos associados. 

 

Artigo 20 - A Assembléia-Geral realizar-se-á: 

a) ordinariamente, até o dia 30 de maio de cada ano, para apresentar o relatório da 

Diretoria, o balanço e as demonstrações financeiras e contábeis; 

b) ordinariamente, a cada três anos, no mês de novembro, para a eleição da Diretoria, 

Conselho Científico, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. Os diretores e conselheiros 

eleitos tomarão posse em 10 de janeiro do ano subsequente, tendo seus mandatos termo 

final no dia 09 de janeiro do terceiro ano. 

c) a qualquer tempo poderá ser convocada uma Assembléia Geral Extraordinária pela 

Diretoria, pelo Conselho Fiscal, ou por um mínimo de 10% dos sócios.                

 

Parágrafo Único – As resoluções da Assembléia Geral serão aprovadas por maioria 

simples dos votos dos membros titulares e fundadores presentes excetuando-se o exposto 

Parágrafo Único do artigo 19. 
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CAPITULO VII – DIRETORIA 

 

Artigo 21 - A Diretoria da SBDT será integrada por 13(treze) Diretores eleitos pela 

Assembléia-Geral, sendo composta por: 

 

1. Presidente; 

2. Vice-Presidente; 

3. Secretário-Geral; 

4. Diretor Financeiro; 

5. Diretor Jurídico; 

6. Diretor de Cursos; 

7. Diretor de Eventos; 

8. Diretor de Publicações; 

9. Diretor de Comunicação Social; 

10. Diretor de Cooperação Internacional; 

11. Diretor de Relações Institucionais; 

12. Diretor Social; 

13. Diretor de Capacitação Profissional; 

 

Parágrafo Primeiro – O mandato dos Diretores terá a duração de três anos, sendo 

permitidas reeleições para o mesmo cargo. 

 

Parágrafo Segundo - Compete ao Presidente: 

 

a) representar a SBDT, ativa e passivamente; 

b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

c) admitir e dispensar empregados; 

d) nomear comissões especiais, permanentes ou transitórias; 

e) assinar cheques e ordens de pagamento para cobertura de despesas de até dois salários 

mínimos e, acima deste valor, fazê-lo em conjunto com o Diretor Financeiro; 

f) convocar e presidir a Assembléia-Geral; 



 

 

11

g) nomear procuradores para defender os interesses da SBDT e de seus associados, 

conferindo-lhe os poderes referentes às cláusulas ad judicia et extra; 

h) firmar contratos e assinar qualquer documento que envolva responsabilidade financeira, 

juntamente com o Diretor Financeiro; 

j) coordenar e supervisionar as atividades dos diretores, decidindo os conflitos de exercício 

das respectivas funções; 

l) decidir, ad referendum, casos de urgência de competência da Diretoria. 

 

Parágrafo Terceiro - Ao Vice-Presidente compete suceder o Presidente, substituí-lo nos 

impedimentos e afastamentos e exercer as atribuições que lhe forem delegadas. Na hipótese 

de afastamento definitivo do Presidente e do Vice-Presidente da SBDT, assumirão a 

Presidência os demais diretores, observada a ordem estabelecida no caput. 

 

Parágrafo Quarto - Compete ao Secretário-Geral: 

 

a) lavrar as atas das reuniões da Assembléia Geral e da Diretoria; 

b) controlar a atualização dos respectivos livros; 

c) auxiliar diretamente o Presidente da SBDT na condução das assembléias, exceto 

quando a Mesa não seja composta pela Diretoria; 

d) gerenciar arquivos, cadastros e documentação; 

e) auxiliar diretamente o Presidente da SBDT na condução das reuniões de Diretoria. 

 

Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor Financeiro: 

 

a) manter a contabilidade da entidade; 

b) controlar a arrecadação das contribuições dos filiados e das demais rendas da 

SBDT; 

c) assinar cheques e ordens de pagamento para cobertura de despesas de até dois 

salários mínimos e, acima deste valor, fazê-lo em conjunto com o Presidente; 

d) apresentar à Diretoria proposta de previsão orçamentária anual, a ser submetida à 

Assembléia Geral; 



 

 

12

e) apresentar à Diretoria, anualmente, o balanço geral e as demonstrações financeiras e 

contábeis; 

f) firmar contratos ou assinar qualquer documento que envolva responsabilidade 

financeira, juntamente com o Presidente; 

 

Parágrafo Sexto – Compete ao Diretor Jurídico: 

 

a) prestar a consultoria jurídica aos órgãos da SBDT; 

b) assessorar o Presidente quanto à representação judicial e extrajudicial da entidade. 

 

Parágrafo Sétimo – Compete ao Diretor de Cursos supervisionar os cursos organizados 

pela SBDT. 

 

Parágrafo Oitavo – Compete ao Diretor de Eventos organizar e promover encontros, 

congressos e seminários relacionados com os objetivos institucionais da SBDT. 

 

Parágrafo Nono - Compete ao Diretor de Publicações: 

 

a) coordenar as publicações relacionadas com a Associação ou por ela patrocinadas; 

b) supervisionar a publicação de artigos científicos da Revista da SBDT. 

 

Parágrafo Décimo – Compete ao Diretor de Comunicação Social: 

 

a) supervisionar a divulgação das atividades da SBDT na mídia; 

b) assessorar o Presidente nas manifestações públicas da SBDT. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro – Compete ao Diretor de Cooperação Internacional: 

 

a) promover a integração dos estudos da SBDT com pesquisadores e entidades 

estrangeiras; 

b) articular a negociação de convênios com instituições e internacionais; 
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Parágrafo Décimo Segundo: Compete ao Diretor de Relações Institucionais: 

 

a) promover a integração da SBDT com instituições superiores de ensino nacionais e 

estrangeiras, nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão; 

 

b) assessorar o Presidente nas relações com os órgãos do poder público, em matérias 

de interesse da entidade. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro – Compete ao Diretor Social promover a integração e 

ampliação do quadro social, observado o disposto no artigo 11. 

 

Parágrafo Décimo  Quarto – Compete ao Diretor de Capacitação Profissional: 

 

a) estimular a formação e o aprimoramento profissional dos associados da SBDT; 

b) promover a integração entre os associados da SBDT e o mercado de trabalho. 

 

Parágrafo Décimo Quinto -   A Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Presidente ou 

da maioria absoluta de seus membros, assegurado ao Presidente o voto de desempate. 

 

Parágrafo  Décimo Sexto - As reuniões da Diretoria poderão ser efetuadas através de 

qualquer veículo de comunicação, inclusive telefonia ou rede de computadores, devendo as 

respectivas atas serem registradas em livro próprio e assinadas na primeira reunião pessoal 

subsequente à realizada por tais meios. 

 

 

Artigo 22 - À Diretoria compete: 

 

a) zelar pelas orientações gerais quanto às atividades da SBDT, estabelecidas pelo 

Conselho Científico, e deliberar, ouvido o Conselho Consultivo, sobre sua 
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operacionalização e sobre os assuntos de interesse dos associados e da administração da 

SBDT; 

b) propor à Assembléia-Geral o valor da contribuição associativa; 

c) regulamentar o presente Estatuto, quando necessário; 

d) autorizar a aquisição de quaisquer bens para o ativo permanente desde que não gere um 

passivo total superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

e) autorizar a venda de quaisquer bens do ativo permanente, desde que com valores 

contábeis inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

f) apresentar à Assembléia Geral o balanço e as contas do exercício encerrado, e o relatório 

do exercício findo; 

g) reunir-se ordinariamente, no mínimo uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, 

quantas vezes forem necessárias; 

h) levar ao conhecimento da Assembléia Geral assuntos que entenda sejam objeto de 

deliberação por todos os associados; 

i) deliberar sobre doações condicionadas, com ou sem encargos; 

j) autorizar as publicações necessárias, em nome da SBDT, na imprensa, ou em outros 

meios de divulgação; 

k) deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto Social, “ad referendum” da Assembléia-

Geral. 

 

CAPÍTULO VIII – CONSELHO CIENTÍFICO 

  

Artigo 23 – O Conselho Científico é o órgão competente para definir a orientação 

doutrinária da entidade, no que se refere às suas linhas de pesquisa, sendo composto por 15 

(quinze) membros, eleitos pela Assembléia-Geral para mandato de três anos. 

 

Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho Científico será eleito por seus pares. 

 

Parágrafo Segundo – O primeiro mandato será reduzido de forma que seja sempre 

coincidente com o mandato da Diretoria. 
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CAPÍTULO IX – CONSELHO CONSULTIVO 
 

Artigo 24 – O Conselho Consultivo é o órgão competente para definir as linhas gerais 

sobre a operacionalização dos assuntos de interesse dos associados e da administração da 

SBDT, sendo composto por 30 (trinta) membros, eleitos pela Assembléia-Geral para 

mandato de três anos. 
 

Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho Consultivo será eleito por seus pares. 
 

Parágrafo Segundo – Compete ao Conselho Consultivo: 
 

a) dar parecer sobre proposta de reforma do Estatuto Social; 

b) aprovar o Código de Ética da SBDT. 

c) dar parecer sobre proposta de extinção da associação e destinação final do seu 

patrimônio. 

 

Parágrafo Terceiro – O primeiro mandato será reduzido de forma que seja sempre 

coincidente com o mandato da Diretoria. 

 

CAPÍTULO X - CONSELHO FISCAL 
 

Artigo 25 -  O Conselho Fiscal é o órgão de controle financeiro e patrimonial da SBDT 

sendo composto por 3 (três) membros titulares, e uma suplente, eleitos pela Assembléia-

Geral para mandato de três anos, coincidente com o mandato da Diretoria. 

 

Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho Fiscal será eleito por seus pares. 

 

Parágrafo Segundo - Em caso de afastamento ou impedimento do seu Presidente, os 

demais membros, juntamente com o suplente em exercício, escolherão o Presidente interino 

enquanto perdurar a situação; 
 

Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal reunir-se-á, por convocação de qualquer de seus 

membros: 
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a) anualmente, no segundo mês de cada exercício social, para apreciar o balanço e 

demonstrações financeiras do exercício anterior; 

b) a qualquer momento, por motivação especificada de quem realizar a convocação. 

 

Parágrafo Quarto - As reuniões do Conselho Fiscal, à exceção daquelas em que se 

deliberar acerca dos balanços e demonstrações financeiras de exercício social, poderão ser 

efetuadas através de qualquer veículo de comunicação, inclusive telefonia ou rede de 

computadores, devendo as respectivas atas serem registradas em livro próprio e assinadas 

na primeira reunião pessoal subsequente à realizada por tais meios; 

 

 

Artigo 26 - Compete ao Conselho Fiscal: 

 

a) acompanhar e fiscalizar as contas da Diretoria, emitindo parecer conclusivo após a 

realização de cada auditoria; 

b) apresentar à Assembléia-Geral parecer anual acerca das contas do exercício anterior; 

c) fiscalizar o patrimônio da SBDT, zelando por sua integridade; 

d) instaurar e instruir processo para apurar irregularidades cometidas pela Diretoria ou 

qualquer de seus membros contra o patrimônio ou as finanças da SBDT, emitindo parecer 

conclusivo; 

e) propor à Assembléia-Geral, por ele convocada, o afastamento de qualquer dos membros 

da Diretoria acusado de cometer irregularidades contra as finanças ou patrimônio da SBDT, 

pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, a fim de que se apurem os atos praticados pelo 

diretor; 

f) emitir parecer acerca da compra, alienação e oneração de bens cujo valor contábil superar 

o de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

g) autorizar contratações não previstas no orçamento anual que onerem em mais de 10% 

(dez por cento) a receita mensal da entidade. 

h) convocar a Assembléia Geral Ordinária, se não o fizer a Diretoria nos casos 

regulamentares. 
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Parágrafo único.  O Conselho Fiscal só proporá o afastamento a que se refere a alínea e 

deste artigo quando houver indícios de que possa ser obstaculizada a apuração da 

irregularidade, e o fará mediante decisão prévia devidamente fundamentada. 

 

 

 

CAPÍTULO XI – EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS 

 

Artigo 27 - A SBDT fomentará o trabalho voluntário e sem remuneração visando obter o 

suporte necessário de recursos humanos para a realização das suas atividades. 

 

Artigo 28 - A designação dos voluntários da SBDT é de responsabilidade da Diretoria, 

levando-se em conta para a seleção, a disponibilidade e a produção acadêmica e 

profissional. 

 

Artigo 29 - Os voluntários devem obedecer ao Código de Ética da SBDT, a ser aprovado 

pelo Conselho Consultivo. 

 

 

CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 30 – As comunicações entre os órgãos da entidade e seus Membros será efetivada, 

preferencialmente, por meio eletrônico, inclusive a convocação da Assembléia-Geral, da 

Diretoria e do Conselho Fiscal. 

 

Artigo 31 – Na data da fundação será eleita Diretoria e Conselho Fiscal para mandato de 3 

(três) anos a iniciar-se em 19 de dezembro de 2012 e encerrar-se em 19 de dezembro de 

2015. 
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Parágrafo Único – As primeiras composições do Conselho Científico e do Conselho 

Consultivo, eleitas pela Assembléia-Geral, terá mandato de 1º de agosto de 2013 a 19 de 

dezembro de 2015. 

 

Parágrafo Segundo – As funções do Conselho Científico e do Conselho Consultivo serão 

exercidas pela Diretoria no período de 19 de dezembro de 2012 a 31 de julho de 2013. 

 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2012. 
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