
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO — ACBr

Capítulo I — Da Organização e das Finalidades

Art. 1º — A Associação Brasileira de Análise do Comportamento, 
doravante denominada ACBr, é uma associação civil de direito privado com 
finalidades culturais, sem fins lucrativos, criada em 28 de agosto de 2013, com 
sede na Rua Américo Deodoro Brighenti, 22, foro na cidade de São João del-
Rei e com prazo de duração indeterminado.

Art. 2.º — A ACBr tem por finalidades específicas:

I — promover nacionalmente o estudo, o avanço e a disseminação da matriz 
cultural conhecida como Análise do Comportamento, nas suas práticas verbais 
contemporâneas, tais  como materializadas nos periódicos publicados  sob a 
chancela da comunidade analítico-comportamental nacional e internacional;
II — representar a comunidade verbal analítico-comportamental, atuando na 
defesa e no esclarecimento público e dos seus interesses, incluindo as ações 
profissionais  dos seus associados, através das mídias e demais meios legais 
disponíveis;
III — apoiar estudos, pesquisas, publicações e iniciativas  que se relacionem 
com a Análise do Comportamento;
IV — contribuir para a internacionalização da produção brasileira em análise do 
comportamento por meio do intercâmbio com pesquisadores e associações 
internacionais;
V — viabilizar recursos destinados à consecução das ações e iniciativas da 
ACBr; 
VI — cooperar com instituições afins.

§ 1.º — Para consecução de suas finalidades, a ACBr poderá firmar contratos 
com pessoas físicas ou jurídicas e celebrar convênios com entidades públicas, 
na forma da lei.

§ 2.º — No cumprimento de suas finalidades, é vedado à ACBr assumir 
posição político-partidária e imiscuir-se em movimentos sociais  laicos ou 
religiosos.

Capítulo II – Do Quadro Social

Art. 3.º — O quadro social da ACBr será composto de:

I — Sócio Emérito — em número ilimitado, aquele que tenha prestado nos 
últimos dez anos relevantes serviços à Análise do Comportamento e que seja 
aposentado ou maior de 65 anos;
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II — Sócio Pleno — em número ilimitado, aquele que possuir no mínimo a 
titulação de mestre em dissertação fundamentada nas práticas verbais 
analítico-comportamentais contemporâneas ou que possam demonstrar 
treinamento supervisionado na área superior a três  anos ou, ainda, que possa 
demonstrar contribuições significativas para a Análise do Comportamento, 
independente da formação acadêmica ou exercício profissional;
III — Sócio Estudantil — em número ilimitado, qualquer estudante de 
graduação ou pós-graduação em qualquer área do conhecimento;
IV — Sócio Afiliado — em número ilimitado, qualquer pessoa da comunidade 
mais ampla e geral que tenha interesse na Análise do Comportamento;
V — Sócio Benemérito — em número ilimitado, aquele que contribuir para a 
manutenção e ampliação do patrimônio da ACBr.

Capítulo III – Dos Órgãos da ACBr

Art. 4.º — A ACBr será administrada pelos seguintes órgãos:

I — Assembleia Geral;
II — Conselho Deliberativo;
III — Presidência Executiva;
IV — Conselho Fiscal.

Art. 5.º — A Assembleia Geral, órgão supremo da ACBr, é composta dos 
sócios Eméritos e Plenos.

§ 1.º — A Assembleia Geral será ativada por meios eletrônicos, ordinariamente, 
mediante a convocação do Presidente do Conselho Deliberativo e suas 
deliberações serão tomadas pela maioria simples  de sua composição, exceto 
quando especificamente indicado em contrário neste Estatuto.

I — anualmente, para eleger o Presidente e os membros do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal.

§ 2.º — A Assembleia Geral será ativada extraordinariamente, mediante a 
convocação do Presidente do Conselho Deliberativo, ou pela maioria simples 
dos sócios Eméritos e Plenos, para deliberar sobre assuntos expressos na 
pauta.

§ 3.º — Compete à Assembleia Geral:

I — eleger os membros do Conselho Deliberativo;
II — eleger o Presidente e os membros do Conselho Fiscal;
III — decidir sobre a extinção da ACBr, em três ativações extraordinárias, com 
pelo menos 7 (sete) dias de interregno, entre uma e outra, ativada 
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exclusivamente para esta finalidade, com o voto de, pelo menos, 2/3 (dois 
terços) de seus membros.
IV — aprovar as reformulações do Estatuto da ACBr, com o voto de, pelo 
menos, 2/3 (dois terços) de seus membros.

§ 4.º — As candidaturas à Presidência, ao Conselho Deliberativo e ao 
Conselho Fiscal serão individuais  e no caso de empate vencerá o candidato 
mais antigo na ACBr e, se persistir o empate, o candidato mais  idoso, e será 
precedida pelo seguinte processo de indicação.

I — Cada Sócio Emérito ou Pleno poderá indicar, através de cédula eletrônica, 
até quatro candidatos para os  cargos de Presidente, Membros do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal, nas seguintes categorias:
a) Um representante da investigação básica;
b) Um representante da investigação aplicada;
c) Dois representantes dos interesses aplicados;
d) Um representante para a comunidade externa;
e) Um represente para Regionais e Associações afiliadas/parceiras.

II — Cada Sócio Estudantil poderá indicar, através  de cédula eletrônica, até 
quatro candidatos para a categoria de Representante Estudantil.

III — Para o cargo de Presidente e para cada cargo de Membro do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal, os dois associados que obtiverem o maior 
número de indicações e aceitarem ser candidatos, concorrerão às eleições, 
conforme disposto no § 4º do Artigo 5º deste Estatuto.

Art. 5.º — O Conselho Deliberativo será composto de 10 (dez) membros assim 
especificados:
I — O Presidente Anterior; 
II — O Presidente em Exercício;
III — O Presidente Eleito;
IV — Os Representantes das  categorias referidas nos  incisos I e II do § 4º do 
Artigo 5º deste Estatuto.

§ 1.º — O mandato dos presidentes  é de 1 (um) ano e o dos  demais membros 
é de 2 (dois) anos. 

§ 2.º — Na falta de membros do Conselho Deliberativo, proceder-se-á a eleição 
de membro que o componha, sem interrupção da possibilidade de deliberação, 
desde que haja, pelo menos 5 (cinco) membros em exercício. 

§ 3.º — Compete ao Conselho Deliberativo:
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I — estabelecer as diretrizes gerais de funcionamento da ACBr;
II — ativar a Assembleia Geral, ordinariamente ou quando julgar conveniente;
III — aprovar normas regulamentadoras do presente Estatuto ou propostas 
pela Presidência;
IV — autorizar a alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis do ACBr;
V — autorizar a celebração de contratos e convênios;
VI — estabelecer as obrigações dos associados além das que constarem neste 
Estatuto.
VII — providenciar a eleição dos cargos eletivos da ACBr e dar posse aos 
eleitos;
VIII — conferir honrarias;
IX — definir as  penas  a ser aplicadas aos sócios que descumprirem as 
obrigações previstas neste Estatuto;
X — aprovar contas referentes ao exercício financeiro e submetê-las à 
Assembleia Geral.
XI — deliberar sobre casos omissos neste Estatuto.

§ 4.º — As reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo serão ativadas por seu 
Presidente, através de meios eletrônicos, uma vez por semestre, ou sempre 
que for necessário, com antecedência mínima de 7 (sete) dias.

§ 5.º — As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas pela maioria 
de votos dos membros presentes à chamada, desde que o número de 
presentes não seja inferior a 6 (seis), e no caso de empate, o Presidente em 
Exercício terá voto de qualidade, na falta deste o Presidente Anterior e, na falta 
deste, o Presidente Eleito.

Art. 5. º — A Presidência Executiva da ACBr será composta de:

I — Presidente em Exercício;
II — Conselho Consultivo;
III — Secretário Executivo;
IV — Tesoureiro.

§ 1° — O mandato do Presidente em Exercício é de 1 (um) ano, vedada a 
reeleição consecutiva.

§ 2° — Compete ao Presidente em Exercício:

I — representar da ACBr em juízo e fora dele;
II – ordenar despesas;
III — receber doações e subvenções aprovadas pelo Conselho Deliberativo;
IV — assinar contratos e convênios aprovados pelo Conselho Deliberativo;

4



V — movimentar os ativos financeiros da ACBr em conjunto como Tesoureiro;
VI — encaminhar propostas de modificações do Estatuto ao Conselho 
Deliberativo;
VII – designar os membros do Conselho Consultivo, Secretário Executivo e 
Tesoureiro, que permanecem no cargo ad nutum;
VIII — promover a ocorrência das finalidades específicas da ACBr;
IX — certificar a filiação à ACBr dos sócios da ACBr;
X — presidir as reuniões do Conselho Deliberativo.

§ 4° — O Conselho Consultivo será composto de 3 (três) membros, designados 
pelo Presidente em Exercício, cuja competência será a de emitir parecer sobre 
os pedidos de filiação à ACBr, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho 
Deliberativo.

§ 5° — Compete ao Secretário Executivo:

I — receber e emitir as correspondências da ACBr;
II — organizar e manter organizado os arquivos da ACBr;
III — cuidar dos expedientes burocráticos da ACBr;
IV — manter atualizados os recursos eletrônicos da ACBr;
V — elaborar, colher as assinaturas, registrar e arquivar as Atas de Reunião do 
Conselho Deliberativo e da Presidência Executiva. 

§ 6º — O Secretário Executivo será cargo remunerado, regido pela legislação 
vigente, ocupado por profissional que não pertença ao quadro de Sócios 
Eméritos ou Plenos da ACBr e permanece no cargo ad nutum.

§ 7° — Compete ao Tesoureiro:

I — efetuar pagamentos autorizados pelo Presidente;
II — movimentar ativos financeiros da ACBr em conjunto com o Presidente;
III — apresentar ao Presidente o balanço anual das contas da ACBr;
IV — zelar pelo patrimônio material da ACBr, mantendo atualizado o inventário 
dos bens.

Art. 6.º — O Conselho fiscal será composto de 3 (três) sócios  plenos, com 
mandato de 2 (dois) anos.

Parágrafo Único — Compete ao Conselho Fiscal:

I — eleger um de seus  membros como presidente, cuja atribuição será 
coordenar os trabalhos do Conselho Fiscal;
II — examinar as contas da ACBr e emitir parecer anual, por escrito, para ser 
apreciado e aprovado pelo Conselho Deliberativo;
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III — requisitar, formalmente, livros, extratos bancários e quaisquer documentos 
que julgar necessários para o desempenho de suas atribuições.

Capítulo V – Do Ingresso na ACBr

Art. 7.º — O ingresso no corpo social da ACBr será processado através do 
preenchimento do formulário de solicitação de associação, especificando a 
categoria pretendida e juntando as comprovações necessárias, cuja 
certificação de aceite será emitida pelo Presidente em Exercício.

Art. 8.º — São condições para ser sócio Benemérito e Emérito: 

I — ter o nome aprovado pelo Conselho Deliberativo por indicação da 
Presidência Executiva ou por 3 (três) membros do Conselho Deliberativo;
II — aceitar o ingresso na ACBr.

Capítulo VI - Da Exclusão dos Sócios

Art. 9.º — O sócio, cujo procedimento for contrário às normas estatutárias da 
ACBr, poderá ser excluído do corpo social, por deliberação do Conselho 
Deliberativo, mediante instauração de processo, no qual haverá amplo direito 
de defesa.

§ 1° — Qualquer Sócio Emérito ou Pleno poderá propor a exclusão de sócios 
da ACBr, através de requerimento à Presidência, devidamente 
circunstanciado.

§ 2° — Qualquer sócio da ACBr poderá requerer ao Presidente sua exclusão 
do corpo social.

Capítulo VII – Dos Direitos e Deveres dos Sócios

Art. 10 — São direitos dos Sócios Eméritos e Plenos:

I — votar e ser votado;
II — representar a ACBr por delegação do Presidente;
III — usar a pertença à ACBr como filiado;
IV — encaminhar formalmente propostas de qualquer natureza à Presidência 
Executiva da ACBr.

Parágrafo Único — Somente os sócios em dia para com suas obrigações para 
com a ACBr poderão exercer os direitos  especificados no Capítulo VII, Art.10, 
incisos de I a IV deste Estatuto.
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Art. 11 — São deveres dos sócios da ACBr:

I — na sua categoria, cumprir pontualmente com as suas obrigações para com 
a ACBr, conforme determinadas pelo Conselho Deliberativo;
II — colaborar para o engrandecimento da ACBr;

Parágrafo único — Os sócios estudantis e beneméritos estarão isentos de 
qualquer obrigação pecuniária para com a ACBr e poderão usar a pertença à 
ACBr como filiados.

Capítulo VIII – Do Patrimônio e das Finanças

Art. 12 — O patrimônio da ACBr será constituído de todos e quaisquer bens 
existentes e que vier a possuir, de doações, subvenções e das contribuições 
dos sócios.

Parágrafo Único — No caso de extinção da ACBr, seu patrimônio será doado 
a uma instituição congênere, a juízo da Assembleia Geral.

Art. 13 — O exercício financeiro da ACBr coincidirá com ano civil.

Capítulo IX – Das Disposições Transitórias

Art. 14 — Os sócios da ACBr não responderão pelos atos de gestão da 
Presidência Executiva.

Art. 15 — Nenhuma remuneração será atribuída aos sócios pelo exercício dos 
cargos eletivos da ACBr.

Art. 16 — Deliberada a extinção da ACBr, a Assembleia Geral nomeará o 
liquidante que, sob a fiscalização do Conselho Fiscal, promoverá a realização 
do ativo da ACBr e o pagamento de seu passivo, se houver, destinando à 
associações congêneres o patrimônio líquido remanescente.

Art. 17 — Os casos omissos neste Estatuto, apreciados e deliberados pelo 
Conselho Deliberativo serão objeto de resoluções que, oportunamente, 
poderão se incorporar ao Estatuto.

Art. 18 — Os fundadores designarão um Presidente Protempore que 
representará a ABCr em juízo e fora dele, até que a entidade seja instalada 
efetivamente.
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§ 1.º — Competirá ao Presidente Protempore, providenciar a composição do 
quadro de sócios plenos, as eleições previstas neste Estatuto e dar posse aos 
eleitos.

§ 2.º — Enquanto não houver as figuras do Presidente Anterior e do Presidente 
Eleito, o Conselho Deliberativo funcionará sem as suas presenças. 

Art. 19 — Este Estatuto entra em vigor, tão logo seja registrado no Cartório 
competente.

São João del-Rei, 28 de agosto de 2013.

Este Estatuto, com 8 (oito) páginas rubricadas, faz parte integrante da ata de 
fundação da Associação Brasileira de Análise do Comportamento – ABCr.

REGISTRO
Estatuto Apontado sob o n.º 25.547

e Registrado sob o n.º 9.060
no Livro A2, fls.350.

Em 28 de agosto de 2013. 
Oficial: Vera Bastone Mauro

Cartório de Título, Documentos, Registro Civil e Pessoas Jurídicas.
Av. Ministro Gabriel Passos, 282 – Fundos

São João del-Rei 
Minas Gerais 

Brasil

8


