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ESTATUTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA (SBN)
CNPJ - 52.639.796/0001-20

A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, fundada no ano de 1957, tern corao Patronos os 
Professores Doutores Elyseu Paglioli e Jose Ribe Portugal, pioneiros da Neurocirurgia no Brasil.

TITULO I - DA SOCIEDADE E SEUS FINS

§&

CAPITULO I - DA DENOMINACAO
Art. 1° A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA (SBN) e uma associate civil de 
direito privado, de ambito nacional e sem fins lucrativos, regida pela legislate espedfica, pelo 
presente Estatuto e por seus Regimentos.

CAPITULO II - DA SEDE
Art. 2° A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA possui sede, foro e administra^o 
na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Abilio Soares, n° 233 - Paraiso.
§1° As atas das Assembleias Gerais e demais atos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA serao registrados e/ou arquivados no Cartorio de Registro Civil das Pessoas 
Juridicas na cidade de Sao Paulo.
§2° Para fins administrativos, na cidade sede da Secretaria Geral da Associate Medica Brasileira 
(AMB), sera mantida a Secretaria Institucional da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA.
§3" A Secretaria da Presidencia, para fins diretivos e gerenciais, sera estabelecida e mantida na 
cidade onde residir o Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.

CAPITULO III - DO PRAZO DE DURA^AO 
Art. 3° A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA possui prazo de dura^So 
indeterm inado.
Art. 4° O ano social da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA coincidira com o ano 
civil, sendo compreendido entre 1° de Janeiro a 31 de dezembro de eada ano.

CAPITULO IV - DOS FINS SOCIAIS 
Art. 5° Sao finalidades da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA:
I - Promover o progress© da Neurocirurgia;
II - Defender os interesses dos neurocirurgioes brasileiros perante os orgaos publicos e privados;
III - Promover, dentro do pais, a realiza^ao de congressos, treinamentos, cursos presenciais ou por 
teleconferencia e reunioes da especialidade;
IV - Representar, no exterior, a Neurocirurgia brasileira;
V - Estimular a publica^ao de trabalhos cientificos e outros de interesse da categoria;
VI - Apoiar o desenvolvimento da profissao do neurocirurgiao, da dignidade dos que a exercem e a 
defesa das conduces de trabalho;
VII - Zelar pelo respeito a etica profissional e trabalhar pela defesa, regulamenta^ao e fiscaliza^ao 
do exercicio da especialidade.

TITULO II - DOS MEMBROS DA SBN
Art. 6° A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e constituida pelos seguintes 
Membros, pessoas fisicas:
I - Membro Titular;
II - Membro Honorario;12pa co 
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ill - Membro Emerito;
IV - Membro Associado;
V — Membro Intemacional;
VI - Membro Remido.
§1° A titularidade de Membro e intransmissivel.
§2° Os associados, mesmo que investidos nos cargos de diretores on conselheiros, nao respondem, 
nem mesmo solidaria ou subsidiariamente, pelas responsabilidades e obriga9oes sociais assumidas 
ou contraidas pela associate, que ficam a cargo exclusivo de seu patrimonio social.

CAPITULO I - DO MEMBRO TITULAR
Art.7° E Membro Titular, o medico portador de Titulo de Especialista em Neurocirurgia concedido 
pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, cujo nome tenha sido aprovado por 2/3 
(dois ter^os) dos Membros do Conselho Deliberativo e, ratificado, por maioria simples, pela 
Assembleia Geral Ordinaria.

CACAPITULO II - DO MEMBRO HONORARIO 
Art.8°. A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA podera conferir o titulo de 
Membro Honorario a quern tenha prestado valiosa contribui^ao ao desenvolvimento da 
Neurocirurgia.
Paragrafo Unico. O Membro Honorario sera indicado por proposta de 3 (tres) Membros Titulares, 
e sua indicate devera ser aprovada por 2/3 (dois ter^os) dos votos do Conselho Deliberativo e, 
ratificada, por maioria simples, pela Assembleia Geral Ordinaria, e tera filia^ao vitalicia.

CAPITULO III - DO MEMBRO EMERITO
Art. 9°. O titulo de Membro Emerito sera conferido ao Membro Titular com mais de 70 (setenta) 
anos de idade, ou ja aposentado, que tenha prestado servit^os relevantes a SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Paragrafo Unico. O Membro Emerito sera indicado por 5 (cinco) Membros Titulares e sua 
indica9ao devera ser aprovada por 2/3 (dois tei^os) dos votos do Conselho Deliberativo e, ratificada, 
por maioria simples, pela Assembleia Geral Ordinaria.

CAPITULO IV - DO MEMBRO ASSOCIADO 
Art. 10. Ao professional medico de outras especialidades que, comprovadamente, dediquem-se a 
atividades correlatas a Neurocirurgia e mantenha vinculo com um dos Departamentos da 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, sera concedido o titulo de Membro 
Associado.
Paragrafo Unico. Para toraar-se Membro Associado, o candidato devera possuir carta de 
apresenta9ao subscrita por 03 (tres) Membros Titulares da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA e ter seu nome aprovado por 2/3 (dois ter9os) dos votos do Conselho 
Deliberativo.

CAPITULO V - DO MEMBRO INTERNACIONAL 
Art.l 1. Ao medico que resida fora do Brasil, e que esteja associado a Sociedade de Neurocirurgia 
em seu pais, sera conferido o titulo de Membro Intemacional.
Paragrafo Unico. O Membro Intemacional sera indicado por 3 Membros Titulares de sua 
Sociedade Nacional e sua indica9ao devera ser aprovada por 2/3 (dois tei^os) dos votos do Conselho 
Deliberativo e, ratificada, por maioria simples, pela Assembleia Geral Ordinaria.
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CAPITULO VI - DO IMEMBRO REMIDO 
Art. 12. 0 Membro com 70 (setenta) anos on mais de idade, adimplente com suas obrigagoes perante 
a SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e que tenha contribuldo com, no minimo 
30 (trinta) anuidades, podera solicitar que Ihe seja conferido o ti'tulo de Membro Remido.
§1° O Membro Remido nao precisara contribuir com as Anuidades ou Semestralidades da SBN e 
nao pagara a inscribe nos congresses oficiais da SBN: Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e 
Congresso Brasileiro de Atualizaijao em Neurocirurgia.
§2° O Membro de qualquer categoria, independentemente do numero de contribui^oes com a 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, que, por motive de doen9a, venha a se 
aposentar e deixe de exercer a Neurocirurgia podera solicitar Ihe seja conferido o ti'tulo de Membro 
Remido.

TITULO III - DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA

CAPITULO I - DOS DIREITOS
Art.13. Sao direitos de todos os Membros da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA:
I - Requerer providencias da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA em assuntos 
que digam respeito ao exerclcio da especial idade, no territorio nacional;
II - Fazer use do sen ti'tulo de Membro em publica^oes e trabalhos, especificando-o;
III - Inscrever-se para participar dos congresses e reunioes da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA;
IV- Receber as publica^oes editadas pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
V- Frequentar a sede social da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, observando 
o Regimento Intemo;
VI - Participar de qualquer Departamento de Especialidade da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA;
VII - Requerer, por escrito, e a qualquer tempo, a Secretaria Permanente o seu desligamento do 
quadro associative da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Art. 14. Sao direitos dos Membros Titulares:
I - Participar das Assembleias Gerais Ordinarias e Extraordinarias, discutindo e votando os assuntos 
que nela forem tratados, salvo se estiverem impedidos nas situagoes estabelecidas neste Estatuto, 
sendo-lhes preservado o direito de voz;
II - Votar e serem votados para todos os cargos eletivos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA, observando-se as limila^oes impostas pela Lei, pelo presente Estatuto e pelo 
Regimento Intemo;
III - Exercer cargos ou fun^oes eletivos ou nao, dentro da estrutura da SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEUROCIRURGIA;
IV - Proper a inclusao, no calendario oficial de eventos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA, de cursos e jornadas regionais por eles organizados;
V - Desempenhar fun^oes especiais que Hies forem atribuidas pela Diretoria, pelo Conselho 
Deliberative ou pelas Assembleias;
VI - Contribuir com trabalhos cientificos, ou de outra natureza, por ocasiao dos congresses e 
reunioes da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, ou quando solicitados pela 
Diretoria, pelos Departamentos, pelas Comissoes ou pelo Conselho Deliberativo.
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Art. 15. Os Membros Intemacionais e os Membros Honorarios poderao participar das Comissoes 
Especiais da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, quando convidados pela 
Diretoria ou pelo Conselho Deliberativo.
Art. 16. Os Membros Associados poderao participar de Comissoes e Departamentos, quando 
convidados pela Diretoria ou pelo Conselho Deliberativo.

CAPITULO II - DOS DEVERES
Art. 17. Sao deveres de todos os Membros da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA:
I - Cumprir o que dispoe a Lei, o Codigo de Etica Medica, o Estatuto Social, os Regimentos e as 
de libera (,:6es das Assembleias Gerais e dos orgaos diretivos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA;
II - Nao exercer atividade conflitante com os interesses da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA ou a ela prejudicial;
III - Comunicar a SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA qualquer altera^ao das 
condi^des que Ihe facultaram associar-se;

Zelar pelo patrimonio moral e material da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA, utilizando-se de sens foros proprios para discussao de assuntos de interesse 
da sociedade;
V - Comunicar a SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, qualquer decisao judicial 
transitada em julgado em assuntos relacionados ao exercicio profissional ou por infra9oes penais. 
Art. 18. Sao deveres dos Membros Titulares:
I - Comparecer regularmente a congresses e reunioes promovidos pela SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
II - Desempenhar fun^oes especiais que Ihes forem atribuidas pela Diretoria, pelo Conselho 
Deliberativo ou pelas Assembleias;
III - Contribuir com trabalhos cientlficos ou de outra natureza por ocasiao dos congresses e reunioes 
da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA ou quando solicitados pela Diretoria, 
pelas Comissoes ou pelo Conselho Deliberativo.
Art. 19. Sao deveres dos Membros Titulares, Membros Associados e Membros Intemacionais:
I - Pagar as anuidades ou semestralidades fixadas pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA;
II - Pagar as taxas de Congressos.
§1° O nao pagamento das semestralidades ou anuidades acarretara a suspensao dos direitos dos 
associados, que apenas serao restabelecidos apos a quitafao total do debito.
§2° O nao pagamento de 2 (duas) anuidades ou 4 (quatro) semestralidades, consecutivas ou nao, 
acarretara a elimina9ao do associado dos quadros da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA.

IV

TITULO IV - DAS INFRACOES E DAS PENALIDADES 
Art. 20. Cabera a Comissao Permanente de Etica, quando notificada ou ex officio, instruir e apurar 
denuncias de infra96es e ih'citos praticados pelos Membros da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA, tipifica-las ou nao, e encaminha-las ao Conselho Deliberativo, observando, 
para tanto, as regras definidas no Codigo de Processo Etico Disciplinar da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, as disposi9bes deste Estatuto e do Regimento Interno. 
Paragrafo Unico. No processo Etico Disciplinar sera sempre assegurado ao Membro da 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA o direito a ampla defesa e ao contraditcSrio, 
sendo-lhe garantido o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermedio de
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procurador habilitado, arrolar e inquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular 
quesitos quando se tratar de prova pericial, examinar os autos do processo e solicitar copias e 
certidoes.

CAPITULO I - DAS INFRAC^ES
Art. 21. Comete infrasao sujeita a punigao disciplinar, o Membro que praticar procedimento, doloso 
ou culposo, que transgrida normas legais, resolu^oes dos drgaos administrativos da Sociedade, suas 
disposi^oes estatutarias ou regimenlais, causando ou nao, prejuizos financeiros a Sociedade ou a 
sua imagem.
Art. 22. As infra9oes sao graduadas como Leve, Moderada ou Grave.
§1° A reincidencia comprovada em infra9oes de uma mesma categoria determina a aplica^ao da 
penalidade prevista na categoria superior.
§2° O Membro da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA nao se exime da 
responsabilidade na pratica de atos, sob o pretexto de desconhecimento de normas legais, inclusive 
as emanadas por orgaos reguladores, Conselhos de Medicina e Orgaos de Fiscaliza9ao.
Art. 23. Comete Infra^So Leve, o Membro que, alem de outros motivos:
I - Deixar de responder, no prazo determinado, interpela^oes de qualquer orgao da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
II - Divulgar informa9oes relevantes sigilosas ou inven'dicas sobre a SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEUROCIRURGIA que possam prejudica-la em suas atividades e/ou negocios sociais;
HI - Proceder, nos recintos ou eventos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, 
de maneira incorreta ou incompativel com a dignidade e o decoro profissional e pessoal;
IV - Deixar de comparecer a 3 (tres) Congresses Brasileiros sucessivos de ambito nacional, salvo 
por caso fortuito ou por motivo de for9a maior, relatados por escrito e julgados satisfatorio pelo 
Conselho Deliberative;
V- Praticar qualquer outro ato que viole normas e/ou procedimentos operacionais da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Art. 24. Comete Infra9ao Moderada o Membro que, alem de outros motivos:
I - Recusar-se a cumprir as delibera9oes de orgaos diretivos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA, desde que essas estejam amparadas por normas estatutarias, regimentals, 
assembleares ou legais;
II - Tiver conduta incompativel com a etica, a moral e os bons costumes nas dependencias ou 
eventos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, assim como na fun9ao de 
representante da Sociedade;
III - Praticar qualquer outro ato que viole o Regimento Interno, Atos Normativos e/ou Resoh^des 
dos Orgaos Sociais da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Art. 25. Comete Infra9ao Grave, o Membro que, alem de outros motivos:
I - Acobertar ou participar de qualquer forma de fraude contra a SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA;
II - Prestar informa9oes falsas em documentos da Sociedade ou em quaisquer outros que venha a 
emitir e que possam ensejar processes contra a SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA;
III - DaniHear bens da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA ou deles se apropriar 
indevidamente;
IV - Incitar terceiros a praticar atos contra o patrimonio moral e/ou material da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;

"D -*• 
33 10 Secretaria Permanente: Rua Abilio Soares, 233 - Conj. 143, Paraiso - Sao PauKVSP - Cep: 04009001 - Tel (11) 3051907:

Site: www.sbn.com.br - E-mails sbn@sbn.com.br e secreta/fapermanente@sbi/com.br J
33

O ° 2 TJ
> ^=r. 
O CO
O ~u

/6

http://www.sbn.com.br
mailto:sbn@sbn.com.br


SOCIGDADG BRAS1LGIRA DG NGUROCIRURGIA Vamr ^
Wm

V - Agredir fisica cm moralmente Membros e colaboradores da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA nas dependencias da Sociedade ou nos locals onde se possa identificar como 
associado;
VI - Revelar a terceiros, em carater privado ou em declara^ao publica, informagoes confidenciais 
relativas a atividade da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, na qualidade de 
ocupante de fun^ao exercida direta ou indiretamente em nome da Sociedade;
VII - Treinar profissionais em Especializa^ao em Neurocirurgia em servi90 nao reconhecido como 
centre de treinamento pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e/ou pelo 
Ministerio da Educa^ao;
VIII - Referir, em publica96es, trabalhos, curnculos ou material de autopropaganda, titulav'ao que 
nao possua.

CAPITULO II - DAS PENALIDADES 
Art. 26. Sao penalidades aplicaveis aos Membros infratores:
I - Advertencia escrita;
II - Censura, no ambito da Assembleia Geral Ordinaria;
III - Suspensao dos direitos associativos de 1 (um) a 12 (doze) meses;
IV - Elimina9ao da Sociedade.
§1° Cabe a Comissao Permanente de Etica instruir e apurar denuncias de inft^des e ilicitos 
praticados pelos Membros da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e, nos casos 
de infra9ao comprovada, proper ao Conselho Deliberativo a aplica9ao das penas estabelecidas por 
este Estatuto, pelo Regimento Interne, nos termos do Codigo de Processo Etico Disciplinar da 
Sociedade.
§2° A pena de elimina9ao do quadro associative somente sera aplicada por motive de justa causa, 
reconhecido em procedimento administrative, a ser presidido pela Comissao Permanente de Etica, 
sendo garantido ao membro acusado o direito a ampla defesa e a recorribilidade da decisao que 
determ inar sua exclusao.
§3° O grau recursal da decisao de elimina9ao do membro do quadro associativo sera exercido pela 
Assembleia Geral.
§4° Nos casos de aplica9ao da pena de suspensao ou elimina9ao, apos o termino do processo 
administrative, a SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA encaminhara copia da 
decisao ao Conselho Regional de Medicina onde o membro punido estiver inscrito.
§5° O associado, exercendo cargo eletivo na SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, 
que vier a ser condenado por senten9a criminal transitada em julgado sera automaticamente 
destituido do cargo, ficando inelegivel, durante o cumprimento da pena.

TITULO V - DAS PONTES DE RECURSOS
Art. 27. A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA obtera seus recursos financeiros 
atraves de:
I - Patrocinios, doa9oes, heran9as, legados e outras conlribu^oes de seus associados ou de pessoas 
fisicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras;
II - Anuidades pagas por seus Membros;
III - Taxas em Congresses;
IV - Recursos provenientes de presta9ao de serviv'o por meio de acordos, contratos e termos de 
parcerias firmadas com organiza9oes ou empresas publicas ou privadas;
V - Superavit repassado dos eventos cientificos;
VI - Demais receitas patrimoniais ou financeiras.

£Departamento de Neurocirurgia da Associacao Medica Brasileira 
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Paragrafo Unico. O resultado contabil das reunioes cientificas, compreendendo os congresses e 
demais eventos, devera ser transcrito na escrituravao contabil da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURG1A por ocasiao do encerramento do balancete / balance especifico do evento.
Art. 28. Os eventuais superavits provenientes dos Congressos serao destinados ao or^amento da 
gestao da Diretoria da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e contabilizados como 
receitas de Congressos.
§1° Dos superavits provenientes do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, a Diretoria destinara 
40% (quarenta por cento) ao Fundo Financeiro da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA e 20% (vinte por cento) ao Presidente do proximo Congresso.
§2° O superavit proveniente do XXXIII Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, a ser realizado cm 
Joao Pessoa, no periodo de 20 a 24/04/2022, a parte em que Diretoria destinaria (40% - quarenta 
por cento) ao Fundo Financeiro da SOCIEDADE BRASIELEIRA DE NEUROCIRURGIA sera 
dividido em tres partes iguais, uma para o XXXIVCBN2023, outra para XXCBAN-2022 e outra 
parte para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

TITULO VI - DOS ORGAOS SOCIAIS 
CAPITULO I - DOS 6RGAOS SOCIAIS E SUAS ATRIBUIC^ES 

Art. 29. Sao orgaos sociais da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho Deliberativo;
III - Diretoria;
IV - Conselho Fiscal;
V - Conselho de Representantes.
§1° Os Orgaos Sociais da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA sao instancias de 
goveman^a e controle.
§2° Os cargos eletivos sento exercidos de forma gratuita, sendo proibido o pagamento de 
remunera9ao, bem como a distribui^ao de resultados, bonifica^oes ou quaisquer especies de 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou Membros de qualquer classe, sob qualquer forma ou 
pretexto.

CAPITULO II - DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 30. A Assembleia Geral e o orgao soberano da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA, decidindo por vota^ao, nos limites da Lei e deste Estatuto, sobre os negocios 
relatives ao objeto social da Sociedade, tomando as resolu^oes para o desenvolvimento e defesa 
desta e suas deliberates vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
§1° A Assembleia deliberara pela maioria simples dos votos dos presentes, salvo nos cases previstos 
neste Estatuto, quando exigido quorum especial.
§2° As Assemblers Gerais Ordinarias ou Extraordinarias poderao ser realizadas de forma 
presenciais, por teleconferencias ou por ambas simultaneamente, desde que a Sociedade tenha 
condi9oes tecnicas aptas a realiza-las de forma segura, Integra e auditavel.
Art. 31. A Assembleia Geral pode ser Ordinaria ou Extraordinaria, sendo convocada normalmente 
pelo Presidente da Sociedade e por ele presidida.
§1° Podera, ainda, a Assembleia Geral ser convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, se 
houver requerimento de, no minimo, 1/5 (uni quinto) dos Membros Titulares da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA em pleno gozo de sens direitos estatutarios.
§2° Apos uma solicita9ao nao atendida em ate 30 (trinta) dias, ou se recusando o Presidente do 
Conselho Deliberativo a convoca-la, o proprio grupo convocara a Assembleia Geral e elegera um 
Presidente ad hoc para dirigi-la.
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§3° A Assembleia Geral Extraordinaria pode tambem ser convocada pelo proprio Conselho 
Deliberative, por 2/3 (dois ter^os) de seus Membros, se houver motive grave e urgente.
§4° A Assembleia Extraordinaria, convocada por membros titulares da SBN, sera realizada em local, 
dia e horario decidido pelo CD.
Art. 32. A Assembleia Geral sera convocada com antecedencia minima de 10 (dez) dias uteis para 
sua primeira convoca^ao, observado, em todos os casos, o interval© minimo de 30 (trinta) minutos 
para a segunda e ultima convocacpao.
Paragrafo Onico. As duas convoca^oes podem ser feitas em um so edital. desde que dele constem 
expressamente os prazos para cada uma.
Art. 33. Os editais de convoca9ao das Assembleias Gerais deverao center:
I - A denomina^ao da Sociedade seguida da expressao “Convoca^ao de Assembleia Geral 
(Ordinaria ou Extraordinaria)”, conforme o case;
II - O dia e bora de reuniao em cada convocavao, assim como o local de sua realiza9ao;
III - A sequencia numerica da convoca9ao;
IV - A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especifica9oes;
V - O numero de associados aptos a votar na data da expedi9ao do edital, para efeito de calculo do 
quorum de instala9ao;
VI - O prazo para impugna9ao do Edital;
VII - A assinatura do(s) responsavel(eis) pela convoca9ao.
§1° No caso de a convoca9ao ser 1'eita na forma prevista no §2°, do art. 31 deste Estatuto, o Edital 
sera assinado, no minimo, por 5 (cinco) signatarios do requerimento, porem o dia e local de sua 
realiza9ao sera decidida pelo CD.
§2° A convoca9ao feita pelo Conselho Deliberative sera assinada pelo sen Presidente.
§3° O Edital de Convoca9ao sera afixado em locais visiveis na sede da SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEUROCIRURGIA e remetido aos seus Membros, por circulares via postal, ou correio 
eletronico ou outro meio conveniente.
Art. 34. A instala9ao da Assembleia Geral exige o quorum minimo:
I - Da maioria simples dos Membros com direito a voto, na primeira convoca9ao;
II - 10 (dez) Membros com direito de voto, na segunda convoca9ao.
Art. 35. Pica impedido de votar e de ser votado nas Assembleias Gerais, o Membro que, possuindo 
este direito:
I- Tenha sido admitido depois de convocada a Assembleia Geral;
II - Esteja cumprindo penalidade de suspensao imposta na forma deste Estatuto;
III - Nao esteja adimplente com suas obriga9oes flnanceiras com a SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEUROCIRURGIA.
Art. 36. O Presidente da Assembleia Geral indicara um secretario que o ajudara na condu9ao dos 
trabalhos.
Paragrafo Unico. A Assembleia Geral que for convocada por grupo de associados, sera aberta por 
um dos signatarios do Edital, presidida e secretariada conforme escolha da Assembleia, na ocasiao. 
Art. 37. Cada Membro Titular presente tera direito a um so voto.
§l°Nao sera aceito voto por procura9ao.
§2° O comparecimento as Assembleias podera ser verificado por metodo eletronico.

Se9ao I - Da Assembleia Geral Ordinaria
Art. 38. A Assembleia Geral Ordinaria reunir-se-a uma vez por ano, obrigatoriamente durante a 
realiza9ao do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e Congress© Brasileiro de Atualiza9ao em 
Neurocirurgia para deliberar, nao necessariamente na ordem abaixo, sobre os seguintes assuntos 
que deverao constar da Ordem do Dia: ^
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I - Para a Assembleia Geral Ordinaria realizada nos anos pares:
a) Referendar a ele^ao do Presidente e Vice-Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGI A;
b) Referendar a elei^ao do Presidente e Vice-Presidente e da Cidade-sede do Congresso Brasileiro 
de Neurocirurgia da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
c) Referendar a ele^ao dos Membros do Conselho Deliberativo;
d) Referendar a eleiyao dos Membros eleitos das Comissoes Permanentes e do Conselho Fiscal;
e) Deliberar sobre a admissao de novos Membros, se for o caso;
f) Apreciar e votar mudan^as do Estatuto, quando houver a devida convoca9ao para este fim;
g) Deliberar sobre a elimina^ao de Membros do quadro associative, se for o caso;
h) Destituir os administradores da Associate, quando houver a devida convoca^ao para este fun;
i) Julgar atos do Conselho Deliberativo, quando requerido por Membro da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA com antecedencia de, no mmimo, 30 (trinta) dias;
j) Referendar os nomes dos Membros que irao compor a Diretoria da SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEUROCIRURGIA e do Congresso Brasileiro;
k) Tratar de outros assuntos de interesse geral, se for o caso.
II - Para a Assembleia Geral Ordinaria realizada nos anos Impares:
a) Deliberar sobre a admissao de novos Membros, se for o caso;
b) Apreciar e votar mudan^as do Estatuto, quando houver a devida convoca^ao para este fim;
c) Deliberar sobre a elimina^ao de Membros do quadro associative, se for o caso;
d) Destituir os administradores da Associa^ao, quando houver a devida convoca^ao para este fim;
e) Julgar atos do Conselho Deliberativo, quando requerido por Membro da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA com antecedencia de, no mmimo, 30 (trinta) dias;
f) Tratar de outros assuntos de interesse geral, se for o caso.
Art. 39. Compete privativamente a Assembleia Geral Ordinaria, mediante aprova^ao de 2/3 (dois 
ter^os) dos votos dos Membros Titulares presentes:
I - Destituir os administradores da Associate
II- Alterar o Estatuto da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Paragrafo Unico. As delibera9oes dispostas neste artigo deverao ser tratadas em Assembleia Geral 
convocada especialmente para este fim, e aprovadas por 2/3 (dois ter^os) dos Membros Titulares 
presentes e em pleno gozo de seus direitos sociais.

Se^ao II - Da Assembleia Geral Extraorclinaria 
Art. 40. A Assembleia Geral Extraordinaria reunir-se-a sempre que necessario e decidira sobre 
qualquer assunto do interesse da Sociedade, excetuando-se os de competencia exclusive da 
Assembleia Geral Ordinaria, desde que conste do Edital de Convoca^ao.

CAPITULO III - DO CONSELHO DELIBERATIVO
Se^ao I - Da Composi^ac

Art. 41. O Conselho Deliberativo sera composto por Membros da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA, eleitos em Assembleia Geral Ordinaria, para urn mandato de 6 (seis) anos, 
sendo observada a seguinte composi^ao:
I- 4 (quatro) ex-presidentes da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
II- 12 (doze) Membros Titulares.
§1° Os Membros do Conselho Deliberativo, inscritos individualmente para participar do pleito, 
serao escolhidos por maioria dos votos, de acordo com as normas eleitorais da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, so podendo ser reeleito para um unico pen'odo 
subsequente.
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§2° Acaso nao haja candidates com a titulac^ao prevista no inciso I deste artigo, cabera aos Membros 
Titulares o preenchimento das referidas vagas.
§3° Quando o numero de Membros Titulares da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA for superior a 2.000 (dois mil), serao eleitos, na forma do inciso III deste artigo, 
02 (dois) novos Membros Titulares a mais para cada 1.000 (mil) Membros Titulares excedentes. 
§4° Os Membros Titulares eleitos, na forma do inciso III deste artigo, obedecerao ao limite de, no 
maximo 02 (dois) representantes para cada Estado da Federa9ao.
§5° O Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA em exerdcio podera 
candidatar-se para cargo no Conselho Deliberativo na forma do inciso I deste artigo.

Se^ao II - Das Normas de Funcionamento do Conselho Deliberativo 
Art. 42. O Conselho Deliberativo sera dirigido por 1 (um) Presidente e 1 (um) Secretario, eleitos 
entre seus membros, na primeira reuniao apos a Assembleia Geral Ordinaria, cujos mandates terao 
dura^ao de 2 (dois) anos, sendo vedada a reeleit^ao para o perlodo subsequente.
Art. 43. Das reunioes do Conselho Deliberativo participarao, com direito a voz e voto, os seguintes 
Membros da Diretoria: o Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, o 
Vice-Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, o Presidente Anterior, o 
Presidente Eleito da Sociedade, o Presidente do Congress© e o Presidente Eleito do Congresso.
§1°. O Secretario-geral e o Tesoureiro participarao do Conselho Deliberativo, mas nao terao direito 
a voto.
§2°. Os demais membros da Diretoria poderao eventualmente ser convocados para participar de 
reunioes do Conselho Deliberativo, mas nao terao direito a voto.
Art. 44. O Conselho Deliberativo fara reunioes, presenciais ou por teleconferencia:
I - Ordinariamente, nos anos pares, observada a seguinte pauta minima:
a) Ate o final do mes de fevereiro, para aprova^ao do planejamento das atividades da Diretoria da 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
b) No decorrer do mes de abril, para aprecia^ao das candidaturas das cidades que pretendam sediar 
o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, avalia^ao dos resultados das provas de Residencia Medica 
e designa^ao dos Membros da Comissao Eleitoral para a Assembleia Geral Ordinaria;
c) Antes da instala^ao do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, para homologa^ao dos candidates 
a Membros da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e indicagao dos membros das 
Com issues;
d) Apos elei^ao da Diretoria, para posse de seus novos integrantes, ele^ao da mesa Diretora e 
indica^ao de dois membros para o Conselho Fiscal;
e) No decorrer do mes de novembro, para aprecia^ao das contas do Congresso Brasileiro de 
Neurocirurgia ou do Congresso Brasileiro de Atualiza^ao em Neurocirurgia e avalia^ao de 
desempenho das Comissoes Permanentes de Credenciamento e de Ensino.
II - Ordinariamente, nos anos impares, observada a seguinte pauta minima:
a) Ate o final do mes de fevereiro, para aprova^ao do planejamento das atividades da Diretoria e 
para aprecia^ao do programa do Congresso Brasileiro de Atualiza^ao em Neurocirurgia;
b) No decorrer do mes de abril, para aprecia^ao e julgamento das contas da gestao anterior e 
avalia9ao do parecer do Conselho Fiscal;
c) Durante o Congresso Brasileiro de Atualiza9ao em Neurocirurgia, para participa9ao das reunioes 
com os Chefes de Servi9o, com o Conselho de Representantes e com os Coordenadores dos 
Departamentos;
d) No decorrer do mes de novembro, para aprecia9ao das contas do Congresso Brasileiro de 
Neurocirurgia ou do Congresso Brasileiro de Atualizagao em Neurocirurgia e avalia9ao^de 
desempenho das Comissoes Pennanentes de Credenciamento e de ino.
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III - Extraordinariamente, por convocagao do Presidente da SOCIEDADE BRASIEEIRA DE 
NEUROCIRURGIA, do Presidente do Conselho Deliberativo, ou por 1/5 (um quinto) dos Membros 
Titulares, em local poreles designado.
§1° Sera garantido a 1 /5 (um quinto) dos membros da Sociedade o direito de promover a convoca^ao 
do Conselho Deliberativo.
§2° Todas as reunioes do Conselho Deliberativo serao presididas por sen Presidente e secretariadas 
por seu Secretario, ocorrendo, preferencialmente, na sede da Secretaria Permanente da 
SOCIEDADE BRASILEtRA DE NEUROCIRURGIA.
§3° Em caso de impedimento do Presidente do Conselho Deliberativo, as reunioes serao presididas 
pelo Presidente da SOCIEDADE BRASIEEIRA DE NEUROCIRURGIA.
§4° Em todas as convoca^oes do Conselho Deliberativo, alem da pauta estatutaria prevista neste 
artigo, outros assuntos poderao ser discutidos e deliberados, desde que constem da pauta no item 
relative aos demais assuntos a serem decididos.
§5° As convoca^oes para as reunioes do Conselho Deliberativo deverao ser expedidas pela 
Secretaria Permanente, por e-mail ou correspondencia enviada aos seus Membros com antecedencia 
minima de 15 (quinze) dias da sua realiza9ao, e contendo a pauta dos assuntos e a copia da ata da 
reuniao anterior.
§6 As reunioes por teleconferencia serao materializadas atraves de e-mails enviados pelos 
participantes da reuniao, expressando sua concordancia ou nao com o tema deliberado.
Art. 45. O Conselho Deliberativo deliberara, validamente, com a presen^a da maioria de seus 
membros, proibida a representa9ao, sendo as decisoes tomadas pela maioria simples de votos dos 
presentes, reservado ao Presidente do Conselho Deliberativo, o exercicio do voto de desempate. 
Paragrafo Unico. As delibera9oes serao consignadas em atas circunstanciadas, aprovadas e 
assinadas pelos Membros presentes.

Se9ao III — Das Atribu^oes do Conselho Deliberativo 
Art. 46. Ao Conselho Deliberativo compete:
I - Supervisionar os recursos que mantem a SOCIEDADE BRASIEEIRA DE NEUROCIRURGIA;
II - Avaliar propostas para admissao de novos Membros;
III - Julgar Membros que tenham infringido preceitos estatutarios, bem como submeter a 
Assembleia Geral Ordinaria eventuais recursos;
IV - Escolher, dentre os sugeridos pelas Assembleias Gerais, os temas oficiais dos Congressos da 
SOCIEDADE BRASIEEIRA DE NEUROCIRURGIA, seus relatores e co-relatores;
V - Determinar o valor das anuidades a serem cobradas dos membros da SOCIEDADE 
BRASIEEIRA DE NEUROCIRURGIA;
VI - Organizar Comissoes Especiais;
VII - Indicar os membros das Comissoes, inclusive, a Eleitoral;
VIII - Convocar Assembleias Gerais Extraordinarias;
IX - Apreciar as penalidades propostas pela Comissao de Etica e submete-las ao Presidente da 
SOCIEDADE BRASIEEIRA DE NEUROCIRURGIA, a quern cabera aplica-las;
X - Aprovar o balan90 da Diretoria da SOCIEDADE BRASIEEIRA DE NEUROCIRURGIA e as 
contas dos Congressos;
XI - Indicar dois membros do Conselho Fiscal;
XII - Deliberar sobre infra9oes ao Codigo de Etica Medica, quer por conhecimento proprio, quer 
por denuncia de terceiros, encaminhando-as a Comissao de Etica, para averigua9ao;
XIII - Rever e aprovar os protocolos de todas as Comissoes;
XIV - Supervisionar a administra9ao do Fundo Financeiro da SOCIEDADE BRASILEIRA^E 
NEUROCIRURGIA;*u
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XV - Promover altera9oes no Regimento Interno e nos demais Regimentos da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
§1° 0 Conselheiro que nao comparecer, sem
Presidente do Conselho Deliberativo, a quatro reunioes ou mais, consecutivas ou nao, durante o 
mandate, sera destituido do cargo.
§2° Havendo vacancia de cargo de Conselheiro, o Conselho Deliberativo, por maioria simples de 
votos, indicara o nome de Membro Titular, para preenchimento da vaga, ate a realiza^ao da proxima 
Assembleia Geral Ordinaria, onde devera haver nova elei^ao para os cargos vagos.
§3° Cabera, ainda, ao Conselho Deliberativo indicar os Membros de todas as Comissoes, salvo 
quando de outra forma estiver especificado no presente Estatuto ou no Regimento Interno.

CAPITULO IV - DA DIRETORIA
Se^ao I - Da Composi^ao

Art. 47. A Diretoria da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA sera constituida 
pelos seguintes Membros:
I - Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
II - Vice-Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
III - Presidente Eleito da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
IV - Presidente anterior da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
V - Presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia;
VI - Presidente Eleito do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia;
VII - Secretario - Geral;
VIII - Tesoureiro;
IX - Primeiro Secretario.
Paragrafo Unico. Ao Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRLRGIA e 
facultada a criagSo de Diretorias espedficas.
Art. 48. O Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e o Vice-Presidente 
serao eleitos na mesma chapa, no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, por maioria simples de 
votos, de acordo com as normas 
NEUROCIRURGIA, para urn mandate de 2 (dois) anos, nao podendo ser reconduzidos na ele^ao 
seguinte.
§1° O candidate a Presidencia da Sociedade devera ser Membro Titular, adimplente e estar em pleno 
gozo de seus direitos estatutarios, comunicar seu interesse em se candidatar, ate o dia 15 de julho 
do ano da elei^ao, (Assembleia Geral Ordinaria dos anos pares), formalizando sua candidatura com 
a protocoliza9ao do programa preliminar de gestao junto a Diretoria, que, por sua vez, o 
encaminhara ao Conselho Deliberativo.
§2° Em caso de impedimento ou renuncia do Presidente, assumira o Vice-Presidente, cabendo ao 
Conselho Deliberativo indicar urn Membro Titular para ser seu substituto, pelo tempo que se fizer 
necessario.
§3° Em caso de impedimento ou renuncia do Presidente e do Vice-Presidente, o Conselho 
Deliberativo indicara Membro Titular para a presidencia e vice-presidcncia, ate o termino do 
mandato.
Art. 49. O Presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, e o Vice-Presidente serao eleitos 
na mesma chapa no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, por maioria simples de votos, de acordo 
com as normas eleitorais da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, para urn 
mandato de 2 (dois) anos, nao podendo ser reconduzidos na elei9ao seguinte.
§1° O candidate a Presidencia do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia devera comunic 
interesse em ate o dia 28 de fevereiro dos anos pares, formalizando sua candidatur
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protocoliza9ao do projeto do Congresso junto a Diretoria, que, por sua vez, o encaminhara ao 
Conselho Deliberativo.
§2° 0 projeto do Congresso devera contemplar os seguintes itens: programa9ao cientifica 
preliminar, local do evento, instalagoes basicas do centre de conven^oes ou assemelhados, rede 
hoteleira da cidade com op^oes de instala^oes e estimativas de custos, vias de acesso a cidade-sede, 
apoio institucional de orgaos govemamentais e nao govemamentais, or^amento com previsao de 
receitas e despesas, previsao do numero de convidados estrangeiros e brasileiros, estrutura 
organizacional e receptive local, formas de divulga^o e propaganda atraves de meios audiovisuals. 
§3° O Presidente do Congresso e o Vice-Presidente deverao residir no mesmo Estado da Federa^ao. 
§4° Em caso de impedimento ou renuncia do Presidente, assumira o respective Vice-Presidente, 
cabendo ao Conselho Deliberativo indicar um Mcmbro Titular, residente no mesmo Estado, para 
ser seu substitute, pelo tempo que se fizer necessario.
§5° Em caso de impedimento ou renuncia do Presidente e do Vice-Presidente, o Conselho 
Deliberativo indicara um Membro Titular para a presidencia e vice-presidencia, ate o termino do 
mandate.
Art. 50. Os Presidentes Eleitos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e do 
Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, e sens respectivos vices, assumirao, de imediato, a condi^ao 
de Presidentes Eleitos, mas apenas entrarao em exercicio, assumindo as fun^oes de suas 
presidencias, no primeiro dia do terceiro ano civil seguinte a sua elei^ao.
Art. 51. Os demais membros da Diretoria da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA 
e da Diretoria do Congresso serao indicados pelos Presidentes respectivos e aprovados pela 
Assembleia Geral Ordinaria.
§1° Os referidos membros terao o mesmo tempo de mandate dos Presidentes.
§2° Em caso de impedimento ou renuncia de Membro de uma das Diretorias, o respective Presidente 
indicara o substituto, cujo nome deve ser aprovado, por maioria simples, pelo Conselho 
Deliberativo.

Se^ao II - Das Normas de Funcionamento da Diretoria 
Art. 52. O Presidente Eleito da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, o Presidente 
do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e o Presidente Eleito do Congresso Brasileiro de 
Neurocirurgia participarao da Diretoria com direito a voz e voto, sem, contudo, exercerem fun^oes 
especificas, a nao ser aquelas que Ihes forem detenninadas pelo Presidente da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Se^ao III - Das Atribui^oes dos Membros da Diretoria
Art. 53. Sao atribu^des do Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e, 
em sens impedimentos ou ausencia, do Vice-Presidente:
a) Representar a SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA em juizo ou fora dele, 
podendo delegar esta tarefa de acordo com as conveniencias e os interesses da institui^ao;
b) Presidir a todas as reunioes; 
e) Proferir voto de desempate:
d) Formular consultas aos Membros do Conselho Deliberativo em questoes omissas, o que podera 
ser feito por correspondencia;
e) Mandar expedir titulos e certificados de especialista, em conformidade com o Regimento Interno, 
e assina-los juntamente com o Secretario-Geral;
f) Fazer cumprir todas as deliberaqoes da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
g) Ser membro ex officio de todas as Comissoes;
h) Indicar substituto dos membros da Diretoria, em caso de impedi
i) Coordenar o trabalho das Comissoes Permanentes e Espep^is;
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j) Representar a SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURG1A ou indicar representante 
junto as entidades internacionais;
k) Supervisionar e assinar, juntamente com o Secretario-Geral, todos os ti'tulos e documentos 
bancarios e da vida social e civil da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
l) Determinar os valores das taxas de reunioes e de ti'tulos ou certificados expedidos e de outras que 
se fizerem necessarias.
§1° O Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e o sen antecessor, ou 
no caso de impedimentos, seus indicados, representarao a Sociedade junto a World Federation of 
Neurosurgical Societies - WFNS, a Federate Latino-Americana de Sociedades de Neurocirurgia 
- FLANC, as sociedades dos paises que integram o CONESUR e as demais representa9oes 
internacionais.
§2° Fica proibida, nos ultimos 3 meses da gestao, a assinatura de acordos, contratos ou quaisquer 
formas de atos que venham a sobrecarregar financeiramente a gestao que a sucede.
Art. 54. Sao atribui9oes do Secretario-Geral:
a) Secretarial' e redigir as atas das reunioes;
b) Supervisionar e assinar, juntamente com o Presidente, todos os ti'tulos e documentos bancarios e 
da vida social e civil da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA;
c) Supervisionar e assinar todas as correspondencias expedidas pela SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEUROCIRURGIA;
d) Enviar a cada membro, com pelo menos 01 (um) mes de antecedencia, convocagoes para todas 
as reunioes da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, bem como notifica-los das 
Comissoes para as quais tenham sido indicados e/ou eleitos;
e) Acumular as fun9oes de Tesoureiro, em caso de impedimento ou renuncia deste;
0 Organizar a Secretaria Permanente propondo ao Presidente suas normas de funcionamento e o 
or9amento anual da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA; 
g) Ser membro ex officio do Conselho Deliberativo.
Art. 55. Sao atribiii9oes do Tesoureiro:
a) Cobrar e receber anuidades;
b) Dar conhecimento ao Presidente das cond^oes da Tesouraria;
c) Fomecer a Diretoria elementos necessaries para a organiza9ao de congresses e atividades alms;
d) Comparecer ds reunifies da Diretoria para as quais for convocado;
e) Tomar conhecimento da situa9ao financeira da SBN;
0 Preparar o or9amento para sua gestao em ate 30 (trinta) dias apos a posse;
g) Receber as contribui9fies para os congresses;
h) Proceder aos pagamentos das despesas da SBN;
i) Apresentar a Diretoria o balancete anual e o balan90 geral no fun do mandate.
j) Ser membro ex officio do Conselho Deliberativo.
Art. 56. Sao atribu^fies do Primeiro-Secretario:
a) Substituir, em seus impedimentos, o Secretario - Geral;
b) Conservar atualizados o arquivo e os bens da sociedade.

TITULO VII - DO CONSELHO FISCAL
Art. 57. O Conselho Fiscal sera formado per 5 (cinco) Membros Titulares, dos quais 3 (Ires) 
membros serao eleitos no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e 2 (dois) membros serao indicados 
pelo Conselho Deliberativo, sendo um ex-presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEUROCIRURGIA e outro um ex-presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia,

elei9ao e apresentara rj§1° O Conselho Fiscal tomara posse, no dia 1° de janeiro, apos a 
final no prazo de 60 (sessenta dias) apos o termino da gestao:tj ->•
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§2° Em caso de impedimento on renuncia de qualquer um dos membros do Conselho Fiscal, o 
Conselho Deliberative indicara um membro titular em substitui^ao ate o termino do mandato.
§3° A Conselho Fiscal devera alertar o Conselho Deliberative, a qualquer tempo, caso haja alguma 
irregularidade a ser sanada.

TITULO VIII - DO CONSELHO DE REPRESENT ANTE 
Art. 58. O Conselho de Representantes sera constituido por 01 (um) representante de cada Estado 
da Federate e do Distrito Federal, com mandato igual ao da Diretoria da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, entre os Membros Titulares da SOCIEDADE 
BRASILE1RA DE NEUROCIRURGIA.
Paragrafo Onico. O Conselho de Representantes devera se reunir imediatamente apos sua 
constitui<;ao, durante o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, e eleger seu Diretor e Secretario.

TITULO IX - DAS REUNITES CIENTIFICAS 
Art. 59. A Reuniao Cientifica oficial da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA sera 
na forma de Congresso, e ocorrerd, anualmente, preferencialmente no decorrer do mes de setembro. 
§I°Nos anos pares, a Reuniao Cientifica sera denominada de Congresso Brasileiro de Neurocirurgia 
da SBN
§2° Nos anos impares, a Reuniao Cientifica sera denominada de Congresso Brasileiro de 
Atualiza^ao em Neurocirurgia da SBN.

CAPITULO I - DO CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIRURGIA DA SBN 
Art. 60. O Congresso Brasileiro de Neurocirurgia tera um Presidente e um Vice-Presidente, que o 
substituira em seus impedimentos, eleitos em escrutinio direto e secreto desvinculado do 
Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, 4 (quatro) anos antes da sua 
realiza9ao.
§1° O Presidente da Sociedade continuara sendo sua maior autoridade executiva, inclusive nos 
assuntos referentes ao Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, devendo ser ouvido em todos os 
aspectos da sua organiza9ao.
§2° Cabera ao Presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia organiza-lo e indicar os 
integrantes das Comissoes Especiais, contando com o suporte tecnico da empresa de eventos 
referendada pelo Conselho Deliberalivo.
§3° O Presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia devera apresentar ao Conselho 
Deliberativo, com no mmimo 01 (um) ano de antecedencia, o projeto completo do Congresso, 
indicando, particularmente, previsao de custos, estimativas de receitas e superavit, local de sua 
realiza9ao, valores de taxas de inscribes e convidados especiais.
§4° Em ate 60 (sessenta) dias apos o termino do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, seu 
Presidente fara presta9ao de contas ao Conselho Fiscal e esse conselho emitira um parecer a ser 
discutido na proxima reuniao do CD.
§5° Cabe ao Conselho Deliberativo autorizar mudan9as relativas a organiza9ao e ao local do evento.

CAPITULO II - DO CONGRESSO BRASILEIRO DE ATUALIZA^AO EM 
NEUROCIRURGIA DA SBN.
Art. 61. O Congresso Brasileiro de Atualiza9ao em Neurocirurgia da SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEUROCIRURGIA tera um Presidente indicado pelo Presidente da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA e referendado pelo Conselho Deliberativo.
§1° A Comissao Pennanente de Ensino fara parte da Comissao Organizadora do Co: 
Brasileiro de Atualiza9ao em Neurocirurgia da SOC

sso
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NEUROCIRURGIA, podendo dela participar outros neurocirurgioes da cidade onde se realizara o 
event©.
§2° O Presidente do Congresso Brasileiro de Atualiza^ao em Neurocirurgia da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA devera apresentar a Diretoria e ao Conselho Deliberative, 
ate o dia 30 de Janeiro dos anos impares, o organograma complete, indicando, particularmente, 
previsao de custos e receitas, valores de taxas de inscribes, convidados especiais, palestrantes e 
homenageado (s) especial (is) do Congresso.
§3° Em ate 60 (sessenta) dias apos o termino do Congresso Brasileiro de Atualiza9ao em 
Neurocirurgia da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, seu Presidente fara 
presta9ao de contas ao Conselho Deliberative, que designara o Tesoureiro da Sociedade para 
examina-las, com prazo maximo de 60 (sessenta) dias para emitir parecer e encaminha-lo a 
Comissao Fiscal.
§4° Cabe ao Conselho Deliberative autorizar mudan9as relativas a organiza9ao e ao local do evento.

TITULO X - DOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIALIDADES E COMISSOES

CAPITULO I - DOS DEPARTAMENTOS DE SUBESPECIAUDADES 
Art. 62. Integram a SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA os Departamentos de 
subespecialidades, nos termos do Regimento Interno.
§1° Ao Membro adimplente com suas obriga9oes e facultada a participa9ao nos Departamentos da 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
§2° Aos Departamentos de subespecialidades fica vedada a emissao de titulos ou certificados de 
especializa9ao ou sub-especializa9ao.
§3° O coordenador e o secretario de cada Departamento serao eleitos pelos membros dos referidos 
departamentos, para um mandate de 2 (dois) anos, nos termos do Regimento Interno da Sociedade. 
§4° O funcionamento e organiza9ao dos Departamentos de subespecialidades serao disciplinados na 
forma do Regimento Interno da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.

CAPlTULO II - DAS COMISSOES
Art. 63. Integrarao a SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, na forma do seu 
Regimento Interno, as Comissoes Permanentes e as Comissoes Especiais.
Art. 64. Serao Permanentes, as seguintes Comissoes:
I - Credenciamento;
II - Titulo de Especialista;
III - Ensino;
IV - Etica;
V - Exercicio Profissional;
VI - Acredita9ao de Serv^os e Eventos;
VII - Gerenciamento do Fundo Financeiro;
VIII - Comissao de Apoio a Qualifica9ao e Gestao Empresarial do Associado.
IX - Jovem Neurocirurgiao
X - Mulher Neurocirurgia
XI - Codifica9ao de Procedimentos
XII - Diretrizes e Novas Tecnologias
XIII - Natalidade e Estatistica Neurocirurgica
XIV -Eleitoral e Atualiza9ao Estatutaria.
Paragrafo Unico. A Comissao Permanente Eleitoral e de Atualiza9ao Estatutaria, composta^por 
tres membros tera um representante escolhido pelo conselho delibejattvo^, um pela diretori/eWwofa I) 3051Secretaria Permanente: Rua Abilio Soares, 233 - Conj. 143, Paraiso - Sao Paulo^SP - Cep: 04005001 - Tel 
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eleito pela AGO, seguindo o regulamento geral das Comissoes Permanentes da SBN. No mandate 
vigente (2019-2020) excepcionalmente o conselho deliberativo indicara tambem o membro da 
AGO.
Art. 65. As Comissoes Especiais serao constitui'das, em numero que se flzer necessario, por decisao 
da Diretoria da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, que Ihes atribuira 
finalidades especificas, sendo extintas ao final de seus trabalhos.

TITULO XI - DA DISSOLUCAO E LIQUIDACAO 
Art. 66. A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA se dissolvera de pleno direito 
quando assim deliberar a Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, composta de 
Membros Titulares em pleno gozo de seus direitos, sendo exigido voto de 2/3 (dois ter^os) dos 
presentes, nao podendo ela deliberar, em primeira convoca9ao, sem a maioria absoluta dos seus 
Membros Titulares ou com menos de 1/3 (um ter^o) nas convocatpoes seguintes.
Art. 67. A dissolu^ao da Sociedade sera feita apos a quita^ao de todas as dividas e obriga^oes 
assumidas pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Art. 68. Dissolvida a Sociedade, o remanescente do sen patrimonio liquido sera destinado, por 
designa^ao da Assembleia, a institui^ao congenere, devidamente registrada no Conselho Nacional 
do Servi^o Social, com identicas ou semelhantes finalidades e de fins nao economicos.
§1° Antes da destinado do remanescente referida neste artigo, os associados receberao em 
restituigao, atualizado o respective valor, as contribuboes que tiverem prestado ao patrimonio da 
Sociedade.
§2° Nao existindo no Municipio, no Estado em que a associate tiver sede, institui^ao nas conduces 
indicadas neste artigo, o que remanescer do sen patrimonio se devolvera a Fazenda do Estado ou da 
Uniao.

TITULO XII - DAS DISPOSICOES FINALS

Art. 69. O presente Estatuto entrara em vigor imediatamente apos sua aprova^ao e somente podera 
ser alterado mediante proposta escrita, assinada por no minimo 20 (vinte) Membros Titulares e 
encaminhada a Diretoria pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da realiza^ao da Assembleia 
Geral Ordinaria.
§ 1° A Diretoria dara conhecimento das propostas de modifica^oes estatutarias a todos os Membros 
Titulares pelo menos 60 (sessenta) dias antes da realiza^o da Assembleia Geral Ordinaria.
§ 2° Cabera, com exclusividade, a Assembleia Geral Ordinaria promover as altera^oes estatuarias e 
ao Conselho Deliberativo cabera promover as altera^oes do Regimento Interne e dos demais 
regimentos da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Art. 70. Os prazos fixados neste Estatuto serao continuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de 
inicio e incluindo-se o de vencimento.
Paragrafo Unico. Os prazos so vencem em dia de expediente normal da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Art. 71. Sempre que for realizado o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e escolhida a sede do 
Congresso seguinte, devera ser feita averba9ao da ata no Registro Civil das Pessoas Juridicas, 
dando-se conhecimento da altera9ao, por certidao do mesmo cartorio, ao Conselho Nacional do 
Servi9o Social do Ministerio da Educa9ao.
Art. 72. Os casos omissos ou duvidosos no presente Estatuto serao analisados e resolvidos pelo 
Conselho Deliberativo, cujas decisoes prevalecerao ad referendum da Assembleia Geral, se for o 
caso.

TITULO XIII - DAS DISPOSICOES GERAIS^E TRAiNfSITtiRIAS
"O
7D 10
5
O ° H TJ
3>
O CO
O TJ

Secretaria Permanente: Rua Abilio Soares. 233 - Conj. 143. Paraiso - Sao Paulb/SP - Cep; 04005001 - Ti 
Site www.sbn.com.br - E-mails, sbn@sbn.com br e secretariapermanente@s(on.com.bi^

18

http://www.sbn.com.br
mailto:bn@sbn.com


SOCIGDADG BRASILGIRA DG NGUROCIRURGIA Vam
' UMKa I

Departamento de N*urocirurgia da Associagao Medica Braslleira 
Fillada a World Federation of Neurosurgical Societies

«■> ■

Art. 73. Os Membros em exercicio de cargos sociais terao mantidos todos os direitos, atribui^oes e 
competencias de seus mandates previstos no Estatuto vigente na data de suas elei^oes, ate o final 
de seus mandates.
Art. 74. O mandate do Presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROC1RURG1A e do 
Presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, e respectivos Vice-Presidentes, empossados 
em 14 de setembro de 2014, bem como dos Membros da Diretoria atualmente vigente, encerrara em 
31 de dezembro de 2016.
Art. 75. O mandate de todos os Membros, atualmente eleitos, inclusive Comissoes, encerrara no 
ultimo dia do ano civil previsto para o sen termino.
Art. 76. Cabera ao Conselho Deliberativo, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias) a partir 
da aprova^ao deste Estatuto, se reunir para disciplinar e aprovar, por 2/3 (dois ter^os) dos seus 
Membros presentes as devidas altera^oes no atual Regimento Interno, do Regimento do Fundo 
Financeiro, alem de elaborar o Regimento Eleitoral e o Codigo de Processo Etico Disciplinar da 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Art. 77. Qualquer outra categoria de Membro, atualmente existente, mas nao prevista neste Estatuto, 
tera mantidos todos os seus direitos adquiridos quando da sua admissao na SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA.
Art. 78. Este Estatuto entra em vigor na data da sua aprova^ao.

Sao Paulo, 23 de abril de 2022r.
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Dr/lrato Capr^Zo Surian 
^ecretario Geral da SB>Presidente da SBN
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