
 
ESTATUTO DA CONVENÇÃO BATISTA DO PLANALTO CENTRAL 

(Antes, Convenção Batista do Distrito Federal) 
 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente Estatuto dispõe sobre a convenção das igrejas batistas do 

Planalto Central, como instituição permanente, com seus órgãos e suas 
organizações executivas, organizações auxiliares e associações de igrejas no seu 
âmbito de atuação, que compreende o Distrito Federal e entorno, parte dos Estados 
de Goiás, Tocantins e Minas Gerais. 
 

Art. 2º São estabelecidas as relações recíprocas entre as igrejas e a sua 
convenção, reconhecidos e mutuamente aceitos, a autonomia local daquelas e o 
primado desta, em matéria de doutrina e dos princípios norteadores das igrejas 
batistas através dos séculos. 
 

Capítulo II 
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, 

CONSTITUIÇÃO, SEDE E FINS 
 

Art. 3º A CONVENÇÃO BATISTA DO PLANALTO CENTRAL-CBPC, antes 
denominada “Convenção Batista do Distrito Federal-CBDF”, fundada em 22 de julho 
de 1960, passa a incorporar o Conselho de Planejamento e Coordenação (antes, 
“Junta Executiva”), da Convenção Batista do Distrito Federal. 
 

Art. 4º A CBPC é uma organização religiosa, sem fins econômicos, empenhada 
na promoção integral do ser humano, constituída por tempo indeterminado e número 
ilimitado de igrejas, na cidade de Brasília-DF, onde tem sede e foro. 

 

Art. 5º São finalidades básicas da CBPC: 
I — proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e ministrar a Sua Palavra a 

todas as pessoas e por todos os meios ao seu alcance;  
II — planejar e coordenar a cooperação das igrejas batistas, que a constituem, 

no desenvolvimento da evangelização no Distrito Federal e regiões circunvizinhas, 
consoante o artigo 1º.  

III — promover a educação, a cidadania e a ação social, segundo as 
necessidades e as possibilidades existentes;  

IV — zelar pelo exercício do direito à liberdade segundo as Sagradas 
Escrituras;  

V — orientar, assistir e representar as suas organizações executivas e 
auxiliares, as igrejas filiadas, assim como as associações de igrejas como tais 
reconhecidas;  

VI — cooperar com a Convenção Batista Brasileira no propósito de uma 
denominação unida, com igrejas conscientes, centradas nas Escrituras Sagradas, 
integradas nas suas comunidades e comprometidas com a expansão do reino de 
Deus na região do Planalto Central, no Brasil e no mundo. 
 

Capítulo III 
DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 
Art. 6º São órgãos da CBPC: 
I — deliberativo: Assembleia Geral; 
II — administrativos: 
a) Diretoria; 
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b) Conselho de Administração; 
III — técnicos: 
a) Consultoria Jurídica; 
b) Conselho Fiscal. 

 

Seção I 
Da Assembleia Geral 

 

Art. 7º A Assembleia Geral, órgão máximo da CBPC, é constituída pelos 
mensageiros ou representantes das igrejas que a constituem. 
 

Art. 8º Compete à Assembleia Geral, entre outras atribuições: 
I — eleger e destituir, parcial ou totalmente, a Diretoria da CBPC; 
II — eleger os membros e suplentes do Conselho de Administração; 
III — filiar e desfiliar igrejas, criar e dissolver suas organizações executivas, 

receber e desligar organizações auxiliares, bem como reconhecer associações de 
igrejas; 

IV — aprovar o orçamento anual da CBPC; 
V — aprovar o relatório e as contas anuais do Conselho de Administração e 

das organizações executivas e auxiliares;  
VI — aprovar o Estatuto e o Regimento Interno da CBPC, bem como eventuais 

reformas que neles se venham operar;  
VII — aprovar os relatórios e pareceres de suas comissões e grupos de 

trabalho, assim como do Conselho Fiscal e da Consultoria Jurídica; 
VIII — aprovar as diretrizes gerais da instituição; 
IX — homologar os estatutos das organizações executivas e auxiliares da 

CBPC, assim como eventuais reformas neles efetuadas. 
 

Art. 9º Para a instalação de reunião ordinária ou extraordinária da Assembleia 
Geral, é exigida a inscrição de mensageiros que representem, no mínimo, quarenta 
por cento das igrejas arroladas, em primeira convocação, ou vinte por cento delas, 
em segunda convocação, após trinta minutos do horário estabelecido para o início 
da primeira sessão. 
 

Art. 10. Cada igreja arrolada pode credenciar oito representantes à reunião da 
Assembleia Geral, por ser igreja, e mais até cinco por cento do total de seus 
membros, na data do credenciamento.  

§ 1º Somente membros de igrejas arroladas na CBPC, em plena comunhão 
com elas, podem representá-las na reunião da Assembleia Geral.  

§ 2º Cada representante é credenciado por uma igreja, com representação 
exclusiva para uma reunião da Assembleia Geral. 
 

Art. 11. A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, uma vez por ano e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. 
 

Art. 12. Cada reunião da Assembleia Geral tem tantas sessões quantas sejam 
necessárias.  

Parágrafo único. Na primeira sessão da reunião ordinária da Assembleia Geral, 
o Presidente nomeia uma comissão de indicações e outras que julgar necessário, 
nos termos do Regimento Interno. 
 

Seção II 
Da Diretoria 

 

Art. 13. A Diretoria da CBPC é eleita na penúltima sessão da reunião ordinária 
de sua Assembleia Geral e empossada na última sessão, com a seguinte 
composição: 
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I — Presidente; 
II — Primeiro Vice-Presidente; 
III — Segundo Vice-Presidente; 
IV — Terceiro Vice-Presidente; 
V — Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários.  
§ 1º O mandato dos membros da Diretoria vigora a partir de sua posse até a 

posse da nova Diretoria, na reunião ordinária seguinte da Assembleia Geral.  
§ 2º Nenhum membro da Diretoria pode ser eleito, para qualquer cargo, por 

mais de três mandatos consecutivos. 
 

Art. 14. Ao Presidente da CBPC e, na sua falta ou impedimentos, ao seu 
substituto legal, entre outras atribuições, compete: 

I — representar a CBPC ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
II — convocar, com antecedência não inferior a trinta dias, as reuniões 

ordinárias e extraordinárias da Assembleia Geral; 
III — presidir as reuniões e sessões da Assembleia Geral; 
IV — nomear comissões e grupos de trabalho para assuntos específicos; 
V — assinar, necessariamente com o Diretor Executivo, títulos de crédito e de 

débito, atos de abertura e movimentação de contas bancárias, contratos e escrituras 
de compra e venda de bens imóveis, em nome da CBPC.  

Parágrafo único: Na eventualidade de o Presidente, comprovadamente, negar-
se a convocar a Assembleia Geral, nos termos do inciso II deste artigo, em especial 
para tratar da situação aludida no inciso I do art. 8º, o Conselho, em decisão de que 
participe pelo menos cinquenta por cento de seus membros, poderá fazê-lo, 
segundo o Regimento Interno. 
 

Art. 15. Compete aos Vice-Presidentes, na ordem de 
eleição: I — auxiliar o Presidente quando solicitados; 
II — substituir o Presidente nos seus impedimentos e o suceder na sua falta. 

 

Art. 16. Compete ao Primeiro Secretário: 
I — lavrar em livro próprio as atas das reuniões da Assembleia Geral; 
II — manter em ordem os livros e documentos afetos às suas atividades. 

 

Art. 17. Compete ao Segundo Secretário, em relação ao Primeiro, como 
compete ao Terceiro Secretário, em relação ao Segundo: 

I — auxiliá-lo quando solicitado; 
II — substituí-lo em seus impedimentos e sucedê-lo na sua falta. 

 

Seção III 
Do Conselho de Administração 

 

Subseção I 
Da Composição 

 

Art. 18.  O  Conselho  de  Administração,  neste  Estatuto  também  designado 
“Conselho”, é composto: 

I — dos membros da Diretoria da CBPC; 
II — de quinze membros eleitos pela Assembleia Geral;  
III — dos presidentes das organizações executivas e das organizações 

auxiliares;  
IV — dos presidentes das associações de igrejas, devidamente organizadas e 

reconhecidas pela CBPC.  
§ 1º O mandato dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia Geral é de 

três anos, renovável anualmente pelo terço, vedada a reeleição para mandato 
consecutivo. 
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§ 2º Caso o presidente de uma organização ou de uma associação de igrejas 
exerça ou venha a exercer trabalho remunerado no âmbito da CBPC, o seu lugar no 
Conselho será ocupado conforme dispuser o Regimento Interno.  

§ 3º Com os membros do Conselho, são eleitos cinco suplentes para servirem, 
na ordem de eleição, durante o exercício subsequente. 
 

Art. 19. Não pode ser eleito quem exerça função remunerada na CBPC, 
incluídas suas organizações executivas e auxiliares. 
 

Art. 20. Perde o mandato o conselheiro que: 
I — deixar de ser membro de uma igreja arrolada na CBPC;  
II — faltar a duas reuniões ordinárias consecutivas, sem justificativa; 
III — assumir função remunerada no âmbito da CBPC. 

 

Subseção II 
Da Competência 

 

Art. 21. Compete ao Conselho: 
I — administrar a CBPC e executar as suas deliberações não atribuídas a 

outros órgãos ou organizações;  
II — arrolar igrejas regularmente organizadas ou fundadas por igrejas 

integrantes da CBPC;  
III — receber pedido de ingresso de igreja organizada de forma diversa da 

prevista no inciso II e, sobre tal pedido, opinar de modo a instruir a decisão da 
Assembleia Geral da CBPC, satisfeitas as exigências deste Estatuto; 

IV — eleger, contratar e exonerar o Diretor Executivo da CBPC;  
V — indicar à Assembleia Geral a necessidade de desfiliar igreja, criar e 

dissolver organizações executivas, receber e desligar organizações auxiliares, assim 
como reconhecer associações de igrejas; 

VI — aprovar convênios, contratos e outros ajustes, em nome da CBPC;  
VII — supervisionar e avaliar o desempenho das organizações executivas e 

auxiliares da CBPC;  
VIII — determinar a realização de auditorias nas organizações executivas e nas 

organizações auxiliares da CBPC, bem como dar ciência dos fatos e suas 
consequências à Assembleia Geral;  

IX — nomear interventor para as organizações executivas e auxiliares nas 
hipóteses previstas neste Estatuto, quando indispensável. 

X — nomear comissões e grupos de trabalho no seu âmbito de atuação; 
XI — elaborar a proposta orçamentária da CBPC e promover a sua execução, 

após aprovação da Assembleia Geral;  
XII — contabilizar, dentro da sistemática do Plano Cooperativo, as 

contribuições e ofertas que lhe são encaminhadas e repassá-las a quem de direito, 
com a devida pontualidade; 

XIII — apresentar à Assembleia Geral relatório anual de suas atividades;  
XIV — elaborar e gerir o planejamento geral da CBPC, incluídas suas 

organizações executivas e auxiliares, com as respectivas metas, estratégias e 
políticas de ação, conforme os objetivos e prioridades fixados pela Assembleia 
Geral;  

XV — deliberar sobre toda matéria de interesse da CBPC, salvo aquelas 
matérias afetas a outros órgãos ou organizações;  

XVI— aprovar relatórios e balancetes das organizações executivas e auxiliares; 
XVII — informar à Assembleia Geral a data, o local e o orador das reuniões 

ordinárias subsequentes, nos termos do Regimento Interno; 
XVIII — eleger e empossar os membros da Consultoria Jurídica; 
XIX — decidir, em grau de recurso, sobre eventuais atos de sua Diretoria;  
XX — Aprovar previamente os nomes dos diretores de departamentos ou 

equivalentes; 
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XXI — interpretar e divulgar o pensamento da CBPC perante os poderes 
públicos e a sociedade, à luz da Bíblia Sagrada e da Declaração Doutrinária da 
Convenção Batista Brasileira, por todos os meios possíveis, sem prejuízo da atuação 
da Assembleia Geral. 

XXII — empossar os membros do Conselho Fiscal. 
 

Subseção III 
Da Diretoria, Reuniões e Decisões 

 

Art. 22. A Diretoria do Conselho é a mesma Diretoria da CBPC. 
 

Art. 23. Nas reuniões do Conselho, o Diretor Executivo da CBPC, os 
executivos ou diretores das organizações executivas e auxiliares, assim como os 
representantes do Conselho Fiscal e da Consultoria Jurídica têm direito a assento e 
palavra, mas sem voto. 

§ 1º O quórum das reuniões do Conselho é a maioria absoluta de seus 
membros, em primeira convocação, ou um terço, em segunda convocação, 
decorridos vinte minutos.  

§ 2º Salvo exceções expressas, as decisões do Conselho são tomadas por 
maioria de votos de seus membros presentes:  

§ 3º As decisões e atos do Conselho são decisões e atos da CBPC, ainda 
quando passíveis de apreciação pela Assembleia Geral. 
 

Seção IV 
Da Consultoria Jurídica 

 

Art. 24. A Consultoria Jurídica, composta de três membros, sob a direção do 
primeiro deles, é o órgão responsável pelo assessoramento jurídico da CBPC, nos 
termos do Regimento Interno. 
 

Seção V 
Do Conselho Fiscal 

 

Art. 25. O Conselho Fiscal, composto de três membros e dois suplentes, sob a 
presidência do primeiro deles, na ordem de eleição, tem suas atribuições e 
funcionamento definidos no Regimento Interno. 
 

Capítulo IV 
DIRETOR EXECUTIVO 

 

Art. 26. A CBPC mantém um Diretor Executivo, eleito pelo Conselho e 
empossado perante a Assembleia Geral, com as seguintes atribuições, entre outras 
decorrentes da natureza do cargo ou que venham a ser fixadas no Regimento 
Interno: 

I — coordenar o Conselho no desempenho de suas funções;  
II— administrar os serviços internos e externos do Conselho e ter sob sua 

responsabilidade o patrimônio e toda a documentação da CBPC; 
III — exercer as funções de tesoureiro da CBPC, com a incumbência de: 
a) receber os valores a ela destinados; 
b) fazer os pagamentos devidos, na forma do Regimento Interno; 
c) distribuir os percentuais previstos no orçamento e as verbas designadas; 
d) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, necessariamente com o 

Presidente ou, na falta deste, com o seu substituto legal;  
IV — manter em dia a escrituração contábil e apresentar ao Conselho relatórios 

financeiros e das demais atividades realizadas;  
V — preparar os relatórios periódicos e o relatório anual do Conselho; 
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VI — representar o Conselho e a CBPC perante as organizações executivas e 
auxiliares, as igrejas e a denominação batista em geral e, autorizado pelo 
Presidente, perante as autoridades públicas e a sociedade;  

VII — organizar os serviços do Conselho, o que inclui admitir e demitir 
empregados, nomear e exonerar missionários e diretores de departamentos, entre 
outros colaboradores, nos termos do Regimento Interno;  

VIII — adquirir, alienar ou gravar bens imóveis, em conjunto com o Presidente 
da CBPC, no cumprimento de decisões da Assembleia Geral;  

IX — acompanhar e orientar, no que for solicitado, o processo de organização 
de igrejas e, uma vez estas organizadas, proceder-lhes ao respectivo arrolamento no 
Conselho;  

X — orientar e coordenar o planejamento e o desenvolvimento das atividades 
das organizações executivas e das organizações auxiliares, respeitadas as 
respectivas esferas de atuação. 
 

Art. 27. O Diretor Executivo permanece no cargo enquanto interessar a ambas 
as partes.  

§ 1º Vago o cargo de Diretor Executivo, sem a posse imediata de seu 
substituto, cabe ao Conselho adotar as seguintes providências:  

I — nomear e empossar um Diretor Executivo interino, preferencialmente 
dentre os membros da Diretoria;  

II — nomear uma comissão especial destinada a indicar o novo Diretor 
Executivo efetivo.  

§ 2º Nos termos deste artigo, o Diretor Executivo, seja interino ou efetivo, será 
contratado e exonerado em conformidade com a legislação pertinente, sem prejuízo 
de eventual acordo entre as partes. 
 

Capítulo V 
DAS IGREJAS 

 

Seção I 
Da Organização 

 

Art. 28. Uma igreja batista somente é validamente organizada ou instituída, no 
âmbito da CBPC, quando, no ato de sua organização, perante o concílio para tanto 
convocado pela igreja organizadora, o grupo de membros fundadores manifesta 
expressamente a intenção de se tornar uma igreja batista integrante da CBPC.  

Parágrafo único. Declarada organizada a novel igreja, consoante este artigo, 
estará ela desde logo filiada à CBPC, o que será, no menor espaço de tempo 
possível, formalizado no Conselho, à luz da ata do concílio mencionado e, 
oportunamente, informado à Assembleia Geral. 
 

Seção II 
Da Filiação ou Ingresso 

 

Art. 29. A CBPC é constituída das igrejas que formam o seu rol de membros 
na data de aprovação deste Estatuto, bem como daquelas igrejas:  

I — que vierem a ser organizadas ou fundadas por qualquer igreja filiada à 
CBPC, nos termos deste Estatuto (art. 21, inciso II, e art. 28);  

II — que requererem ingresso no seu rol de membros, nas circunstâncias 
indicadas no artigo 21, inciso III. 
 

Art. 30. O pedido de ingresso na CBPC a que alude o inciso II do artigo 29, 
constitui-se de carta-requerimento acompanhada dos seguintes documentos, 
originais ou cópias autenticadas:  

I — ata de organização ou equivalente, se houver: II 
— estatuto devidamente registrado em cartório; 
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III — ata da assembleia que aprovou o pedido em apreço; 
IV — declaração de que aceita a “Declaração Doutrinária da Convenção 

Batista Brasileira” e o “Pacto das Igrejas Batistas”; 
V — relação de seus bens móveis, imóveis e semoventes, se houver; 
VI — relação atualizada de seus membros, com destaque para os fundadores; 
VII — relação dos membros de sua diretoria, com os seus endereços;  
VIII — parecer emitido por três pastores membros da Ordem dos Pastores 

Batistas Brasil, Seção do Planalto Central, previamente nomeados pelo Conselho.  
§ 1º Além dos documentos relacionados neste artigo, cuja lista estará à 

disposição dos interessados, na sede da CBPC, outros elementos informativos 
podem ser exigidos.  

§ 2º Eventual pedido de reingresso de igreja no rol das igrejas filiadas à CBPC 
será instruído e encaminhado à decisão da Assembleia Geral, com os mesmos 
documentos exigidos neste artigo, salvo os que ainda forem válidos e se 
encontrarem nos arquivos do Conselho. 
 

Seção III 
Da Autonomia 

 

Art. 31. As igrejas filiadas à CBPC são administrativamente autônomas e 
regem-se pelos seus estatutos, respeitadas as diretrizes denominacionais expressas 
na “Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira”. 
 

Art. 32. No exercício de sua autonomia, e para sua maior segurança, devem as 
igrejas autorizar, em seus estatutos, a CBPC a assisti-las e representá-las em juízo, 
caso haja necessidade. 
 

Seção IV 
Da Desfiliação do Rol Convencional 

 

Art. 33. A desfiliação ou desligamento de igreja da CBPC somente é possível 
quando decidido pela Assembleia Geral, nas seguintes situações: 

I — a pedido da interessada; 
II — por extinção ou encerramento de suas atividades; 
III — por iniciativa do Conselho, configurada justa causa, nos termos do 

Regimento Interno.  
Parágrafo único. Na hipótese de desligamento de igreja, a Assembleia Geral, 

simultaneamente, pode adotar ou recomendar a quem de direito, conforme o caso, 
as medidas cabíveis com relação às seguintes matérias, se pendentes de solução:  

I — direitos e interesses dos membros que permaneçam fiéis à doutrina 
batista, consubstanciada na “Declaração Doutrinária da Convenção Batista 
Brasileira”, independentemente de número; 

II — destino dos bens da igreja;  
III — dívidas e outras obrigações que possam sobrecarregar injustamente os 

membros a que alude o inciso I;  
IV — restituição de eventuais investimentos financeiros realizados pela CBPC, 

devidamente atualizados.  
V — indenização à CBPC de até vinte por cento da arrecadação dos últimos 

doze meses anteriores à data da referida decisão. 
 

Art. 34. Na hipótese de uma igreja arrolada se encontrar em litígio doutrinário 
incontornável, qualquer das partes envolvidas pode solicitar à Diretoria do Conselho 
que declare qual delas é a legítima representante da igreja em questão, com as 
consequências daí decorrentes. 

§ 1º Para a declaração prevista neste artigo, a Diretoria do Conselho pode 
assessorar-se de um concílio de três pastores, membros em pleno exercício de seus 
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direitos, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção do Planalto Central-
OPBB/PC.  

§ 2º Da decisão declaratória prevista neste artigo, cabe recurso para o plenário 
do Conselho, como segunda e última instância. 
 

Seção V 
Dos Direitos 

 

Art. 35. São direitos das igrejas: 
I — enviar representantes às reuniões da Assembleia Geral, com direito a voz e 

a voto; 
II — ostentar a qualidade de igreja batista nos moldes definidos pela CBPC; 
III — receber assistência da CBPC, na medida das necessidades e 

possibilidades existentes;  
IV — firmar convênios e outros ajustes com órgãos e organizações da CBPC 

ou a ela vinculados;  
V — pedir informações e esclarecimentos de seu interesse no âmbito da 

CBPC. 
 

Seção VI 
Dos Deveres 

 

Art. 36. São deveres das igrejas: 
I — contribuir regularmente para o sustento da CBPC e da própria 

denominação batista brasileira;  
II — depositar cópia atualizada e autenticada do seu estatuto na 
CBPC; III — seguir as orientações e recomendações da CBPC;  
IV — cumprir a “Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira” ou 

outro documento do gênero que venha a substituí-la;  
V — defender os interesses da CBPC com a mesma diligência que costumam 

empregar na defesa dos seus interesses. 
 

Capítulo VI 
DAS ORGANIZAÇÕES EXECUTIVAS E AUXILIARES 

 

Art. 37. São organizações executivas da CBPC, entre outras que venham a ser 
criadas na forma deste Estatuto:  

I — Instituto Batista de Educação do Planalto Central-IBE, administrado por um 
Conselho Administrativo eleito pelo Conselho de Administração da CBPC;  

II — Associação Batista de Ação Social do Planalto Central-Abas, administrada 
por um Conselho Administrativo eleito pelo Conselho de Administração da CBPC.  

Parágrafo único. O Regimento Interno disporá sobre as finalidades das 
organizações previstas neste artigo, bem como sobre a composição e recomposição 
de seus conselhos administrativos, cujo funcionamento estará condicionado à 
existência de condições favoráveis, a critério da Assembleia Geral. 
 

Art. 38. São organizações auxiliares da CBPC, entre outras que venham a ser 
recebidas pela Assembleia Geral: 

I — União Feminina Missionária Batista do Planalto Central;  
II — União Missionária de Homens Batistas do Planalto Central; 
III — Juventude que Move Brasília-Jumob.  
Parágrafo único. As novas diretorias das organizações auxiliares são eleitas 

antes da reunião ordinária da Assembleia Geral da CBPC. 
 

Art. 39. As organizações executivas e as organizações auxiliares de que trata 
este Capítulo têm personalidade jurídica e patrimônio próprios, e, além da legislação 
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aplicável, regem-se por seus estatutos que devem conter, necessariamente, 
disposições no sentido de que:  

I — os membros da diretoria e demais componentes devem ser membros de 
igrejas batistas filiadas à CBPC;  

II — a pessoa jurídica é regida por princípios cristãos de orientação evangélico-
batista, consoante a “Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira”;  

III — são adotadas as diretrizes gerais e a orientação programática da CBPC, 
inclusive quanto ao dever de lhe apresentar relatórios de suas atividades e balanço 
de suas contas;  

IV — no caso de dissolução, o seu patrimônio passa a pertencer à CBPC ou a 
quem esta designar, conforme a natureza do ente extinto, respeitados os direitos de 
terceiros;  

V — o seu estatuto, incluídas quaisquer reformas nele efetuadas, só tem 
vigência depois de homologado pela Assembleia Geral da CBPC;  

VI — a CBPC pode determinar mudanças em seu estatuto, observadas as 
disposições deste Estatuto; 

VII — é vedado o uso do nome da organização em fianças e avais. 
 

Art. 40. As organizações executivas e as organizações auxiliares apresentam à 
CBPC relatórios de suas atividades e balanço de suas contas; este, acompanhado 
de declaração contábil de encerramento do exercício financeiro. 
 

Art. 41. A competência das organizações não exclui as ações da CBPC que 
visem à consecução de seus fins estatutários. 
 

Art.42. Dissolve-se uma organização, quando: 
I — deixar de cumprir os seus fins; 
II — restar comprovada a inviabilidade de sua continuidade; 
III — fundir-se com outra, transformar-se em outra ou incorporar-se a outra. 

 

Art. 43. Dissolvida ou desligada uma organização pela Assembleia Geral, 
caber-lhe-á tão somente dar sequência às diretrizes que lhe forem fixadas na 
oportunidade, à luz deste Estatuto e da legislação aplicável. 
 

Art. 44. Eventual decisão de autodissolução de uma organização, executiva ou 
auxiliar, somente se consumará após aprovação da Assembleia Geral. 
 

Capítulo VII 
DAS ASSOCIAÇÕES DE IGREJAS 

 

Art. 45. Associações de igrejas são organizações regionais formadas por 
igrejas batistas, no âmbito de atuação da CBPC, com o propósito de cooperação 
mútua na consecução de fins comuns, o que é reconhecido e estimulado, nos 
termos do Regimento Interno. 
 

Capítulo VIII 
DA ASSISTÊNCIA E INTERVENÇÃO 

 

Art. 46. Por iniciativa do Conselho, ou a pedido da parte interessada, a CBPC, 
dentro de suas disponibilidades, pode prestar assistência jurídica, financeira e 
administrativa a qualquer igreja arrolada, organização ou associação de igrejas, que 
se encontre sob: 

I — grave desvio doutrinário, de finalidade ou de princípios; 
II — descontrole administrativo ou econômico-financeiro; 
III — ameaça de perder o nome ou a personalidade jurídica; 
IV — risco de perder sua identidade doutrinária ou o seu patrimônio. 
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§ lº As hipóteses previstas neste artigo podem ser complementadas por outras 
descritas em contratos, acordos, convênios ou outros ajustes celebrados pelas 
partes, sujeitos ao regime deste Estatuto.  

§ 2º Em caso de urgência extrema, a decisão de que trata este artigo pode ser 
tomada pela Diretoria, ad referendum do Conselho. 
 

Art. 47. No Caso de organização, executiva ou auxiliar, além da assistência 
prevista no art. 46, o Conselho, em nome da CBPC, pode decidir nelas intervir 
quando assim exigir alguma das circunstâncias indicadas no referido artigo, em 
reunião do colegiado de que participem, no mínimo, dois terços de seus membros. 

§ 1º Aprovada a intervenção nos moldes deste artigo, é nomeado interventor 
que assume o lugar do diretor ou executivo da organização e, em decorrência, ficam 
suspensos os mandatos de seus membros e o de sua diretoria, conforme dispuser o 
Regimento Interno.  

§ 2º Empossado, o interventor assume inclusive a movimentação das contas 
bancárias da organização atingida, com poderes para a prática de todos os atos que 
se fizerem necessários, enquanto durar a medida. 
 
 

Capítulo IX 
DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA 

 

Art. 48. Constituem o patrimônio da CBPC os bens de qualquer espécie, 
existentes ou que venham a existir, por meio de aquisição gratuita ou onerosa. 
 

Art. 49. Constituem a receita da CBPC as contribuições financeiras 
provenientes das igrejas arroladas, sob a forma denominada “Plano Cooperativo”, 
bem como as ofertas, doações e legados provenientes de pessoas físicas ou 
jurídicas, desde que compatíveis com as suas finalidades. 
 

Art. 50. A CBPC não distribui aos seus dirigentes, incluídos os membros de 
sua Diretoria e de seus demais órgãos ou organizações, rendas ou vantagens 
financeiras de nenhuma espécie; tampouco os contribuintes ou doadores dos seus 
recursos deles participam ou conservam qualquer direito a restituição. 
 

Art. 51. O orçamento anual da CBPC é aprovado pela Assembleia Geral, nos 
termos do Regimento interno. 
 

Art. 52. O exercício financeiro da CBPC e de suas organizações inicia-se em 1º 
de janeiro e termina em 31 de dezembro. 
 

Art. 53. O ato que importe na alienação, oneração ou gravame de bens 
imóveis da CBPC depende de autorização prévia da Assembleia Geral, mediante 
estudo e encaminhamento do Conselho e aprovação de, no mínimo, dois terços dos 
presentes. 

Parágrafo único. As mesmas exigências de autorização prévia da Assembleia 
Geral e manifestação mínima de dois terços dos votantes são aplicáveis quando se 
tratar de imóvel das organizações, executivas e auxiliares. 
 

Capítulo X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 54. A administração da CBPC, incluído o seu Diretor Executivo, são 
responsáveis pelos atos que praticarem no exercício de seus mandatos ou funções 
durante o prazo de até cinco anos após deixarem os cargos respectivos. 
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Art. 55. A CBPC não responde solidária nem subsidiariamente por quaisquer 
obrigações assumidas com terceiros por suas organizações e igrejas filiadas ou 
representantes destas às reuniões da Assembleia Geral ou do Conselho; nem estes, 
entre si, respondem solidária e subsidiariamente, por quaisquer obrigações da 
primeira. 
 

Art. 56 . Tanto a filiação quanto a desfiliação ou desligamento de uma igreja 
repercutem, positiva ou negativamente, na organização e subsistência da CBPC, 
pelo que esta e as igrejas arroladas ou filiadas são interdependentes — salvo no que 
diz respeito ao artigo 55 — e, por isso, detentoras de interesses recíprocos, nos 
termos deste Estatuto. 
 

Art. 57. Pode a CBPC representar, judicial e extrajudicialmente, qualquer 
igreja, organização ou associação de igrejas que lhe seja vinculada a qualquer título 
(arts. 1º; 2º; 4º; 5º, inciso V; 28-47 e 56) e, em decorrência, pode pedir ingresso em 
juízo como interveniente nas modalidades de assistente, opoente, terceira 
interessada, entre outras legalmente permitidas, para:  

I — defender o direito ao exercício da fé, os objetivos fundamentais e os 
princípios que norteiam as organizações que a constituem;  

II — defender o nome, a identidade denominacional, o patrimônio ou os bens 
dos entes de que cuida este artigo;  

III — defender os direitos e interesses de minorias que, por se manterem fiéis 
aos seus fins originais e à doutrina e princípios expressos na “Declaração 
Doutrinária da Convenção Batista Brasileira”, venham a ser discriminadas e 
oprimidas pela maioria ou por seus dirigentes. 
 

Art. 58. Para a dissolução da CBPC é necessário que, em duas reuniões 
ordinárias consecutivas da Assembleia Geral, pelo menos, quatro quintos dos 
mensageiros credenciados se manifestem nesse sentido.  

Parágrafo único. Em caso de dissolução, o patrimônio da CBPC passa à 
Convenção Batista Brasileira, respeitados os direitos de terceiros. 
 

Art. 59. As “regras parlamentares” observadas nas reuniões da Assembleia 
Geral, como nas reuniões dos demais órgãos colegiados da CBPC, são aquelas 
preconizadas no Regimento Interno. 
 

Art. 60. Os casos omissos são resolvidos pelo Conselho, ad referendum da 
Assembleia Geral, conforme a pertinência da matéria. 
 

Art. 61. Este Estatuto somente pode ser reformado em reunião da Assembleia 
Geral de cuja convocação conste “Reforma do Estatuto”, observadas as demais 
condições estabelecidas nos artigos 9º e 11, parágrafo único, deste Estatuto. 
 

Capítulo XI 
DAS DISPOSIÇÔES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 62 . As matérias que, por força do presente Estatuto, devam ser 
disciplinadas no Regimento Interno, enquanto não o são, cabe à Assembleia Geral 
decidi -las, ou, conforme o caso, ao Conselho, ad referendum da primeira. 
 

Art. 63. As igrejas filiadas à CBPC, assim como as organizações, executivas e 
auxiliares, devem adequar os seus estatutos às disposições deste Estatuto, inclusive 
em relação à matéria tratada nos artigos 46 e 47, no que lhes for pertinente. 
 

Art. 64. Ficam mantidos os atuais mandatos dos membros do Conselho de 
Administração. 
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§ 1º Na reunião ordinária da Assembleia Geral de 2016 ainda haverá dezoito 
conselheiros com mandatos em curso, pelo que serão eleitos naquela oportunidade, 
para o referido Conselho, apenas dois suplentes.  

§ 2º Na reunião ordinária da Assembleia Geral de 2017, quando restarão nove 
conselheiros, com mandato de um ano, serão eleitos um conselheiro com mandato 
de um ano; cinco conselheiros com mandato de dois anos e cinco suplentes.  

§ 3º Na reunião ordinária da Assembleia Geral de 2018, haverá cinco 
conselheiros com mandato de um ano, pelo que serão eleitos outros cinco 
conselheiros com mandato de dois anos; cinco conselheiros com mandato de três 
anos e cinco suplentes.  

§ 4º A partir da reunião ordinária da Assembleia Geral de 2019, a eleição dos 
membros do Conselho obedecerá ao que prescreve o artigo 18, § 1º na sua 
plenitude. 
 

Art. 65. A Junta Administrativa da Faculdade Teológica Batista de Brasília, 
integrante da Convenção Batista do Distrito Federal, ora sucedida pela Convenção 
Batista do Planalto Central, na ausência, falta ou impedimento de seus últimos 
gestores eleitos (2010), quando funcionava sob a égide da referida Convenção, será 
representada pela Diretoria desta, no que ainda for necessário. 
 

Art. 66. Todos os direitos e obrigações inerentes a contratos, bens móveis e 
imóveis adquiridos, registrados ou escriturados em nome do Conselho de 
Planejamento e Coordenação da Convenção Batista do Distrito Federal são, 
automaticamente, assumidos por sua incorporadora e sucessora, a Convenção 
Batista do Planalto Central, nos termos do artigo 3º deste Estatuto e da legislação 
aplicável. 
 

Art. 67. Aprovado o presente Estatuto, pela Assembleia Geral, a Diretoria e o 
Diretor Executivo da Convenção Batista do Planalto Central-CBPC, que também são 
a Diretoria e o Diretor Executivo do extinto Conselho de Planejamento e 
Coordenação da Convenção Batista do Distrito Federal, adotarão as providências 
necessárias à concretização da incorporação a que aludem os artigos 3º e 66, com a 
consequente baixa do mencionado conselho perante os órgãos públicos 
competentes. 
 

Art. 68. Este Estatuto constitui reforma do anterior, registrado no Cartório do 2º 
Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob o nº 69116, à margem da 
Matrícula nº 000000052, e entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas 
eventuais disposições contrárias. 
 

Brasília, 14 de março de 2015. 
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