
REGIMENTO INTERNO DA CONVENÇÃO BATISTA DO PLANALTO CENTRAL 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º Este Regimento Interno é a lei disciplinadora da estrutura e funcionamento 
da CONVENÇÃO BATISTA DO PLANALTO CENTRAL-CBPC, com seus órgãos, suas 
comissões, organizações e associações de igrejas, incluída sua interação com as 
igrejas que a constituem, sem prejuízo de suas relações com outras denominações e a 
sociedade em geral. 
 

Art. 2º A CBPC rege-se por seu Estatuto, por este Regimento Interno e, antes de 
tudo, pela Bíblia Sagrada, sua única regra de fé e prática, consoante os princípios 
cristãos que a unem às suas coirmãs estaduais e à Convenção Batista Brasileira. 
 

Capítulo II  
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

Seção I 
Dos Órgãos 

 

Art. 3º A CBPC conta com os seguintes órgãos: Assembleia Geral, Diretoria, 
Conselho de Administração, Consultoria Jurídica e Conselho Fiscal, além de outros que 
venham a ser criados. 
 

Subseção I 
Da Assembleia Geral 

 

Art. 4º A Assembleia Geral, formada pelos representantes das igrejas que 
integram a CBPC, também chamados “mensageiros”, reúne-se ordinariamente uma 
vez por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, nos termos do Estatuto e 
deste Regimento Interno.  

§ 1º Cabe à Assembleia Geral deliberar sobre todas as matérias de interesse da 
CBPC.  

§ 2º Somente mensageiros regularmente inscritos, e como tais identificados, 
podem votar e ser votados.  

§ 3º Apenas mensageiros civilmente capazes podem ser eleitos para compor os 
órgãos da CBPC. 

 

Art. 5º A Mesa da Assembleia Geral, em questões técnico-regimentais, é 
assessorada pela Consultoria Jurídica, a critério do Presidente. 

 

Art. 6º Na primeira sessão da reunião ordinária da Assembleia Geral deverá ser 
submetido o seu programa à aprovação do plenário e, ao fim de cada sessão 
subsequente, lida a ordem do dia para a sessão seguinte, e aprovada, caso haja 
modificações. 

 

Art. 7º Cada sessão é precedida de um momento devocional à base de leitura 
bíblica, cânticos e orações. 
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Art. 8º As reuniões da Assembleia Geral se regem pelas “regras parlamentares” 
adotadas na Convenção Batista Brasileira no que não contrariarem este Regimento 
Interno.  

Parágrafo único. Respeitadas as regras parlamentares aludidas neste artigo, 
qualquer mensageiro inscrito pode solicitar esclarecimento à Mesa acerca de qualquer 
matéria em discussão. 
 

Subseção II 
Da Diretoria 

 

Art. 9º A Diretoria da CBPC (arts. 13 a 17 do Estatuto), auxiliada pelo Diretor 
Executivo, entre outras atribuições que lhe são próprias, responde pela pauta das 
reuniões da Assembleia Geral. 

 

Art. 10. O Presidente, orientador dos trabalhos e fiscal da ordem, inclusive no 
interregno das reuniões da Assembleia Geral, zelará pelo fiel cumprimento do Estatuto 
e deste Regimento Interno, observadas, entre outras, as seguintes atribuições:  

I — abrir, presidir e encerrar as sessões, sem prejuízo da utilização de cerimonial 
específico;  

II — conceder ou negar a palavra aos participantes, interrompê-los ou adverti-los 
quando se afastarem das questões em debate, quando falarem sobre matéria vencida 
ou fora de ordem, quando se portarem de modo inconveniente, bem como lhes cassar 
a palavra quando imprescindível para a manutenção da ordem;  

III— suspender a sessão em caso de perturbação da ordem;  
IV — resolver eventuais questões de ordem, isto é, questões atinentes à 

inobservância do presente Regimento Interno ou do Estatuto;  
V — submeter à discussão e votação as propostas feitas;  
VI — autorizar a distribuição de impressos ou material de propaganda, de 

qualquer natureza, no recinto das reuniões da Assembleia Geral;  
VII — assinar as atas com o Secretário. 

 

Art. 11. Os Vice-Presidentes, na ordem de eleição, substituirão o Presidente nos 
seus impedimentos e o sucederão em caso de vacância. 
 

Art. 12. São atribuições do Primeiro Secretário:  
I — lavrar e ler as atas de cada sessão, o que significa nelas anotar as decisões 

do plenário e as propostas e pareceres aprovados;  
II — encaminhar ao Conselho de Administração os documentos da Assembleia 

Geral para publicação dos anais, dos quais devem constar as atas e pareceres;  
III — passar ao seu sucessor, ou ao Conselho de Administração, os livros e 

documentos de que tenha a guarda ao término de seu mandato. 
 

Art. 13. São atribuições do Segundo Secretário:  
I — ler a matéria do expediente das sessões, bem como a que lhe for entregue 

pelo Presidente;  
II — substituir o Primeiro Secretário nos seus impedimentos e sucedê-lo na 

hipótese de vacância. 
 

Art. 14. São atribuições do Terceiro 
Secretário: I — auxiliar o Segundo Secretário;  
II — substituir o Segundo Secretário nos seus impedimentos e sucedê-lo na 

hipótese de vacância. 
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Subseção III 
Do Conselho de Administração 

 

Art. 15. O Conselho de Administração, doravante também designado “Conselho”, 
instituído nos termos do artigo 18 do Estatuto da CBPC, reúne-se, ordinariamente, 
quatro vezes durante o ano eclesiástico, conforme o seu calendário, ou, 
extraordinariamente, quando necessário, sob a convocação e direção do seu 
Presidente.  

§ 1º A Diretoria do Conselho, constituída na forma do art. 9º, é a sua dirigente, e 
suas decisões são registradas em livro próprio, sem prejuízo da utilização de meios 
eletrônicos.  

§ 2º A primeira reunião do Conselho ocorrerá até trinta dias após a reunião 
ordinária da Assembleia Geral.  

§ 3º A decisão prevista no parágrafo único do artigo 14 do Estatuto poderá ser 
tomada por proposta de qualquer membro do Conselho ou, ainda, mediante abaixo 
assinado encaminhado por, no mínimo, cinco membros de diferentes igrejas filiadas à 
CBPC.  

§ 4 º Qualquer membro de igreja arrolada na CBPC pode assistir às reuniões do 
Conselho. 

 

Art. 16. No Conselho, as organizações executivas e auxiliares (arts. 37 e 
seguintes do Estatuto), bem como as associações de igrejas são representadas por 
seus presidentes e, na falta ou impedimento destes, por seus vice-presidentes.  

Parágrafo único. Se o presidente e o vice-presidente de organização ou de 
associação de igrejas estiverem impedidos pela circunstância aludida no § 2º do artigo 
18 do Estatuto ou, ainda, na hipótese de serem eleitos para o Conselho, a 
representação referida neste artigo caberá a outro elemento para tanto designado pela 
respectiva organização ou associação. 

 

Art. 17. Na fixação do quórum das reuniões do Conselho e, no que couber, das 
reuniões de outros órgãos da CBPC, as frações eventualmente encontradas após a 
última operação serão arredondadas para mais, se superiores a cinco, ou 
desprezadas, se iguais ou inferiores a esse número. 

 

Art. 18. O Conselho, no cumprimento de suas obrigações internas e externas, e 
sob a responsabilidade e direção do Diretor Executivo, adotará a estrutura que melhor 
atender às suas necessidades e possibilidades, conforme dispuser em regimento 
operacional próprio. 

 

Art. 19. Como disposto no inciso XVII do artigo 21 do Estatuto, o Conselho 
informará no corpo de seu relatório anual, a data, o local e o orador, no mínimo, da 
reunião ordinária subsequente da Assembleia Geral, sem prejuízo de eventuais 
alterações ditadas por circunstâncias supervenientes. 

 

Art. 20. Procederá o Conselho à inscrição dos mensageiros das igrejas nas 
reuniões da Assembleia Geral, em cujo recinto colocará mesas de atendimento e 
informações.  

Parágrafo único. Os representantes das igrejas comparecerão às mesas de 
inscrição munidos de suas credenciais. 
 

Art. 21. Ao Conselho, ressalvadas as atribuições dos outros órgãos, unitários ou 
colegiados, cabe representar a CBPC, interna e externamente. 
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Subseção IV 
Da Consultoria Jurídica 

 

Art. 22. Os membros da Consultoria Jurídica (art. 24 do Estatuto) são eleitos por 
um ano, permitida a recondução.  

Parágrafo único. Vago o cargo de membro da Consultoria Jurídica, ou na 
impossibilidade de atuação de algum deles, cabe ao Presidente da CBPC, a qualquer 
tempo, nomear-lhe substituto. 
 

Art. 23. Compete à Consultoria Jurídica:  
I — prestar assessoria ou orientação jurídica à CBPC, aos seus órgãos e às suas 

organizações, às igrejas filiadas e às associações de igrejas;  
II — emitir parecer sobre interpretação do Estatuto, deste Regimento Interno e de 

questões jurídicas em geral, por solicitação ou encaminhamento da direção da CBPC;  
III — indicar ao Conselho advogado para patrocinar ações de interesse da CBPC. 

Parágrafo  único.  Eventual  pedido  de  manifestação  da  Consultoria  Jurídica 
formulado pelos demais órgãos e entes aludidos neste artigo deve ser dirigido ao 

Conselho. 

 

Art. 24. Sem prejuízo de opiniões pessoais em consultas informais dirigidas a 
esse ou àquele consultor, as manifestações da Consultoria Jurídica são emitidas em 
seu nome, sob a forma de parecer, datado e assinado pelo consultor ou consultores 
responsáveis por sua elaboração.  

§ 1º Recebida a consulta, a coordenação do órgão a distribuirá a um de seus 
membros para exame e manifestação, a qual será entregue ao interessado por 
intermédio da direção do Conselho.  

§ 2º Cópias dos pareceres emitidos pela Consultoria Jurídica serão 
cronologicamente numeradas e arquivadas em local adequado, consoante as 
disponibilidades existentes.  

3º O primeiro nome indicado para a Consultoria Jurídica é o seu Coordenador. 

 

Art. 25. A Consultoria Jurídica, para melhor desincumbir-se de suas funções, far-
se-á presente às reuniões da Assembleia Geral e às do Conselho, independentemente 
de convocação. 
 

Subseção V 
Do Conselho Fiscal 

 

Art. 26. Os membros do Conselho Fiscal (art. 25 do Estatuto) são eleitos por três 
anos, renováveis anualmente pelo terço, permitida a recondução.  

§ 1º Com os membros do Conselho Fiscal serão eleitos dois suplentes que 
podem ser convocados, no decorrer do exercício, em substituição eventual ou definitiva 
dos titulares. 

§ 2º Ao Conselho Fiscal incumbe: 
I — fiscalizar a regularidade da execução orçamentária;  
II — opinar perante as reuniões do Conselho de Administração sobre as contas, 

balancetes e balanços a cargo do Diretor Executivo e das organizações executivas e 
auxiliares;  

III — propor, quando necessário, a contratação de auditoria externa;  
IV — emitir parecer final perante a Assembleia Geral sobre a aprovação ou não 

das contas do Conselho e das organizações a que alude o inciso II deste artigo; 
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V — expedir orientações e recomendações acerca de procedimentos contábeis de 
interesse da CBPC e suas organizações. 
 

Art. 27. O Conselho Fiscal se reúne antes de cada reunião ordinária do Conselho 
de Administração da CBPC, ou a qualquer momento, a fim de cumprir as suas 
finalidades, a critério de seu presidente.  

§ 1º No cumprimento de suas funções, o Conselho Fiscal pode requisitar 
quaisquer dados e documentos em poder de qualquer pessoa, órgão ou organização, 
no âmbito da CBPC, sob pena de responsabilidade de quem, sem justo motivo, deixar 
de atendê-lo.  

§ 2º A presença dos membros do Conselho Fiscal às reuniões do Conselho de 
Administração e das organizações da CBPC, independe de convocação.  

§ 3º Um vez empossado, e sob convocação e direção de seu Presidente, o 
Conselho Fiscal se reúne para planejar sua atuação no novo ano convencional.  

§ 4º Na ausência ou na falta do Presidente, o Conselho Fiscal é convocado e 
presidido pelo seu conselheiro mais idoso. 
 

Seção II 
Das Comissões 

 

Subseção I 
Das Comissões em Espécie 

 

Art. 28. Na primeira sessão da reunião ordinária da Assembleia Geral da CBPC é 
nomeada uma comissão denominada “Comissão de Indicações” incumbida de indicar 
as demais comissões que atuarão no decorrer do evento. 

 

Art. 29. A Comissão de Indicações, composta de cinco membros, tem como 
objeto a indicação das Comissões:  

I — Escrutinadora; 
II — de Assuntos Eventuais; 
III — de Renovação dos Conselhos Fiscal e de Administração. 

 

Art. 30. Incumbe à Comissão Escrutinadora, composta de tantos membros 
quantos recomendem as circunstâncias a cada ano, auxiliar a Mesa na apuração dos 
votos, na distribuição de material autorizado e na realização de outros serviços no 
plenário, a critério do Presidente. 

 

Art. 31. Cabe à Comissão de Assuntos Eventuais, composta de três membros, 
opinar, de forma conclusiva, sobre assuntos específicos que lhe sejam encaminhados 
no decorrer da reunião da Assembleia Geral, assinados no mínimo por três 
convencionais inscritos. 

 

Art. 32. À Comissão de Renovação dos Conselhos Fiscal e de Administração, 
composta de cinco membros, compete emitir parecer sobre a recomposição dos 
referidos Conselhos, nos termos dos artigos 18, inciso II, § 3º, e 25 do Estatuto, após o 
aceite de cada um dos convencionais indicados. 
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Subseção II 
Das Disposições Comuns 

 

Art. 33. Além das comissões especificadas neste Capítulo, podem ser nomeados 
grupos de trabalho ou comissões especiais para estudo e encaminhamento de 
situações determinadas, conforme as necessidades.  

§ 1º O mandato dos membros das comissões se encerra com a apresentação 
final dos seus relatórios ou pareceres.  

§ 2º A eventuais grupos de trabalho aplicam-se, no que couber, as disposições 
relativas às comissões referidas neste artigo. 
 

Art. 34. Nomeada uma comissão, sem a especificação de seu presidente e de 
seu relator, entender-se-á que terá apenas relator, e não especificado este, ter-se-á 
como tal, o primeiro nome da lista.  

Parágrafo único. Somente convencionais inscritos podem ser indicados para 
compor comissões no âmbito da CBPC, observada, na medida do possível, a mais 
ampla representação das igrejas arroladas. 
 

CAPÍTULO III 
DO DIRETOR EXECUTIVO 

 

Art. 35. Consoante o artigo 26 do Estatuto, o Diretor Executivo é eleito pelo 
Conselho, em reunião extraordinária, mediante parecer de uma comissão especial para 
tanto nomeada, e empossado perante a Assembleia Geral, com o devido registro nos 
assentos da CBPC.  

§ 1º A critério do Conselho, o Diretor Executivo é contratado com dedicação 
exclusiva ou parcial, conforme justifiquem as circunstâncias existentes.  

§ 2º O Diretor Executivo, excepcional e interinamente, pode assumir outros 
ministérios, como extensão de suas funções no Conselho, desde que não as 
prejudique e mantenha o órgão informado da situação. 

 

Art. 36. Nos termos do artigo 26 do Estatuto, ao Diretor Executivo, entre outras 
funções, cabe a execução do orçamento, nos termos deste Regimento Interno e do 
que, a respeito, dispuser o Conselho em seu Regimento Operacional. 
 

Capítulo IV 
DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Art. 37. As organizações, de que trata o presente Capítulo, são regidas por 
estatutos próprios, de conformidade com a legislação que lhes for aplicável.  

§ 1º Os estatutos mencionados neste artigo, assim como eventuais emendas que 
venham a sofrer, somente entrarão em vigor após serem homologados pela 
Assembleia Geral da CBPC.  

§ 2º O mandato dos membros dos conselhos administrativos, ou órgãos 
equivalentes, das organizações aqui tratadas se encerrará com a posse dos que forem 
eleitos para substituí-los. 
 

Seção I 
Das Organizações Executivas 

 

Art. 38. As organizações executivas da CBPC, entre outras que venham a ser 
criadas por decisão da Assembleia Geral, são: 
 

Página 6 de 16 



I — Instituto Batista de Educação do Planalto Central-IBE; 
II — Associação Batista de Ação Social do Planalto Central-Abas. 

 

Art. 39. O IBE, administrado por um Conselho Administrativo, composto de seis 
membros, eleitos pelo Conselho de Administração da CBPC, após a reunião anual da 
Assembleia Geral, com mandato de três anos, renovável anualmente pelo terço, 
responderá pelo cumprimento das finalidades da CBPC na área de educação, inclusive 
teológica, sem distinção de níveis, espécies ou categorias de cursos, na medida das 
necessidades e possibilidades vigentes. 

 

Art. 40. A Abas, administrada por um Conselho Administrativo, composto de seis 
membros eleitos pelo Conselho de Administração da CBPC, após a reunião anual da 
Assembleia Geral, com mandato de três anos, renováveis anualmente pelo terço, tem 
como missão o cumprimento das finalidades da CBPC na área social, na medida das 
necessidades e possibilidades vigentes. 
 

Art. 41. A qualquer tempo, o Conselho pode recompor os conselhos 
administrativos de suas organizações executivas, conforme o restante dos mandatos 
interrompidos, especialmente ao iniciar novo ano eclesiástico. 
 

Seção II 
Das Organizações Auxiliares 

 

Art. 42. São organizações auxiliares da CBPC, entre outras que venham a ser 
admitidas 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 organizações auxiliares, nos termos de seus estatutos, 

empenham-se no cumprimento das finalidades da CBPC, em cujo âmbito de atuação 
se inserem. 
 

Capítulo V 
DO PROCESSO DE ELEIÇÃO E POSSE 

 

Seção I 
Da Eleição da Diretoria 

 

Art. 43. Os membros da Diretoria da CBPC (art. 13 do Estatuto) são eleitos por 
aclamação na penúltima sessão da reunião ordinária da Assembleia Geral, pela 
manifestação favorável da maioria absoluta dos presentes, para o cargo de presidente, 
e da maioria relativa ou simples, para os outros cargos, como seguem:  

I — uma votação nominal para Presidente, sem limitação de nomes apresentados 
e apoiados, considerado eleito àquele que atingir o percentual previsto no caput deste 
artigo;  

II — idêntica votação, segundo o mesmo processo do inciso I, para os cargos de 
Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes, considerados eleitos os três nomes 
mais votados, na ordem do resultado individual obtido, com a repetição do ato tantas 
vezes quantas necessárias, no caso de empate;  

III — outra votação para os cargos de Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários, 
considerados eleitos os três nomes mais votados, nos moldes estabelecidos no inciso 
II. 
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§ 1º Os candidatos aos cargos da Diretoria, sem promoção pessoal, serão 
apresentados ao plenário antes de serem votados.  

§ 2º Aberto o processo de eleição, serão contados os mensageiros credenciados 
para fins de aferição do resultado das votações, se necessário. 
 

Art. 44. Além das inelegibilidades expressas no artigo 4º, § 3º, deste Regimento 
Interno e no artigo 13, § 2º, do Estatuto da CBPC, são igualmente inelegíveis para 
qualquer cargo de sua Diretoria, independentemente de serem remunerados ou não:  

I — o Diretor Executivo;  
II — os presidentes, executivos ou diretores e funcionários das organizações 

executivas e auxiliares;  
III — os funcionários da CBPC e os missionários a ela vinculados, ainda que por 

meio de convênios;  
IV — os dirigentes setoriais do Conselho;  
V — os mensageiros cujas igrejas não tenham participado do Plano Cooperativo 

pelo menos oito vezes no último exercício financeiro.  
§ 1º As vedações dos incisos I a V deste artigo alcançam os cônjuges e parentes, 

consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o segundo grau (inclusive) das 
pessoas que exerçam as funções, cargos ou empregos apontados.  

§ 2º Na eleição para Presidente, exigir-se-á que os candidatos residam há, pelo 
menos, um ano na área de atuação da CBPC. 
 

Seção II 
Da Eleição de Conselheiros e Consultores 

 

Art. 45. Os membros e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal são eleitos mediante parecer da Comissão de Indicações (arts. 32 e 34), a qual 
considerará o tanto quanto possível as necessidades dos órgãos, a representação por 
igreja e as qualificações dos nomes indicados.  

Parágrafo único. Aplica-se à eleição dos membros do Conselho de Administração 
as mesmas vedações aplicáveis aos membros da Diretoria da CBPC (art. 44, § 1º). 
 

Art. 46. Na sua primeira reunião do ano convencional, o Conselho elegerá os 
membros:  

I — da Consultoria Jurídica;  
II — do Conselho Administrativo do IBE; 
III — do Conselho Administrativo da Abas.  
§ 1º Os membros da Consultoria Jurídica e dos conselhos referidos nos incisos II 

e III deste artigo serão, necessariamente, membros de igrejas que integram a CBPC, 
de reconhecida capacidade técnica e experiência profissional.  

§ 2º Na primeira eleição dos Conselhos Administrativos do IBE e da Abas serão 
eleitos dois membros por um ano, dois membros por dois anos e dois membros por três 
anos. 
 

 

Seção III 
Da Posse da Nova Diretoria 

 

Art. 47. A nova Diretoria da CBPC é empossada na última sessão da reunião 
ordinária da Assembleia Geral, oportunidade em que o novo Presidente falará ao 
plenário sobre sua visão e compromissos em relação à CBPC e às igrejas que a 
constituem e, ao final, posará com os demais membros da Mesa para a foto oficial. 
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Parágrafo único. Antes da posse da nova Diretoria da CBPC serão formalmente 
apresentadas ao plenário as novas diretorias das organizações auxiliares, com o 
devido registro em ata. 
 
 
 
 

Seção IV 
Da Posse dos Conselheiros e Consultores 

 

Art. 48. Os novos membros do Conselho de Administração tomam posse na 
primeira reunião do órgão, após a reunião anual da Assembleia Geral. 

 

Art. 49. Os membros do Conselho Fiscal e da Consultoria Jurídica são 
empossados pelo Conselho de Administração, na sua primeira reunião, após a reunião 
anual da Assembleia Geral. 

 

Art. 50. Os novos membros dos conselhos administrativos das organizações 
executivas (arts. 40 e 41) são empossados na primeira reunião plenária de cada um 
deles, uma vez recompostos pelo Conselho de Administração da CBPC. 
 

Capitulo VI 
DO PLANO COOPERATIVO 

 

Art. 51. As contribuições das igrejas destinadas ao sustento e expansão da obra 
missionária — a cargo da CBPC — são a esta encaminhadas segundo o sistema 
denominado “Plano Cooperativo”, ou outro que o substitua.  

Parágrafo único. Quanto ao Plano Cooperativo, referido neste artigo, a CBPC 
espera de cada uma das igrejas que a integram a mesma fidelidade e compreensão 
que estas esperam de seus membros em particular. 

 

Art. 52. A destinação dos recursos levantados por meio do Plano Cooperativo é 
feita pela Assembleia Geral, mediante prévio estudo e encaminhamento do Conselho, 
no bojo do orçamento anual da CBPC.  

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são distribuídos à razão de 
3% (três por cento) do Plano Cooperativo, para cada organização auxiliar da CBPC. 

 

Art. 53. Na distribuição do Plano Cooperativo, destinar-se-á o percentual de 3% 
(três por cento) à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil — Seção do Planalto Central-
OPBB/PC que o usará, preferencialmente, na assistência a pastores do campo e às 
suas famílias, em situações especiais, conforme as disponibilidades existentes.  

Parágrafo único. Como parte da cooperação de que trata este artigo, a OPBB/PC, 
anualmente, sem mencionar nomes, informará ao Diretor Executivo o montante 
recebido e o destino que lhe foi dado, a tempo de integrar o relatório do Conselho a ser 
apresentado à Assembleia Geral da CBPC. 
 

Capítulo VII 
DO ORÇAMENTO 

 

Art. 54. O orçamento anual da CBPC é confeccionado como um todo, de modo a 
se visualizar, dentro do possível, além dos recursos próprios, os recursos 
orçamentários de suas organizações, executivas e auxiliares, a serem movimentados a 
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua aprovação pela Assembleia Geral. 
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Capítulo VIII 
DOS RELATÓRIOS E PARECERES 

 

Art. 55. Os relatórios e os pareceres são apresentados por escrito e, quando 
possível, com cópias para o acompanhamento dos presentes, sem prejuízo da 
utilização de outros recursos tecnológicos disponíveis.  

§ 1º As diretrizes fixadas neste Capítulo, além de regra no âmbito da Assembleia 
Geral, funcionam como princípios aplicáveis, no que couber, aos demais órgãos e 
organizações da CBPC.  

§ 2º No âmbito do Conselho, os temas versados neste Capítulo obedecerão, 
ainda, ao que dispuser a respeito o seu Regimento Operacional.  

§ 3º Todo relatório ou parecer de comissão ou grupo de trabalho já vem com força 
de proposta apoiada, cuja discussão e votação obedecem aos princípios e 
procedimentos preconizados no Estatuto e neste Regimento Interno. 
 

Seção I 
Dos Relatórios 

 

Art. 56. Ao Conselho cabe apreciar os relatórios periódicos do Diretor Executivo, 
das organizações executivas e auxiliares, além de prestar relatório anual à Assembleia 
Geral.  

§ 1º O relatório anual do Conselho é uma condensação dos relatórios por ele 
aprovados no decorrer do ano, incluído o relatório do Diretor Executivo, de modo a 
abranger, entre outros, os seguintes tópicos, não necessariamente nesta ordem ou 
nestas palavras:  

I — introdução; 
II — composição do órgão: 
a) os membros atuais, a diretoria, os departamentos e comissões permanentes; 
b) os membros que concluíram e os que perderam seus mandatos; 
c) o pessoal administrativo; 
III — atividades realizadas:  
a) informações quanto ao encaminhamento dado às determinações e 

recomendações da Assembleia Geral anterior;  
b) informações resumidas, preferencialmente em tópicos, números e gráficos, 

sobre as atividades desenvolvidas durante o ano e seus resultados;  
IV — avaliação: a partir dos relatórios referidos, o Diretor Executivo, dentro de 

suas possibilidades, avaliará a atuação da CBPC no período, incluídas as suas 
organizações executivas e auxiliares, com a sugestão das providências consideradas 
necessárias e possíveis; 
 

 

V — planejamento: 
a) a partir da realidade do campo, suas carências e disponibilidades, com planos  

— em curto, médio e longo prazos — objetivos e metas alcançáveis, além da indicação 
de fontes prováveis de recursos para sua execução;  

b) ações e recomendações específicas que necessitem de aprovação da 
Assembleia Geral para execução; 
 
 
 

 

Página 10 de 16 



VI — balanços:  
a) financeiro, incluídas, entre outras, as receitas do Plano Cooperativo, rendas 

próprias, ofertas missionárias, demonstrativo da conta de resultados, com a declaração 
contábil de encerramento do exercício; 

b) patrimonial, com quadros comparativos e explicativos; 
VII — informações:  
a) quanto à data, local e orador oficial, no mínimo da próxima reunião ordinária da 

Assembleia Geral (art. 19); 
b) quanto às novas igrejas organizadas e arroladas (art. 21, II, do Estatuto);  
c) quanto a eventuais pedidos de ingresso de igrejas enquadráveis no artigo 21, 

inciso III, do Estatuto, com o respectivo parecer ou encaminhamento;  
d) quanto a eventual pedido de reconhecimento de associação de igrejas (art. 45 

do Estatuto); 
e) quanto aos novos pastores e missionários do campo; 
VIII — Conclusão: síntese do relatório;  
IX — Resumo: lista numérica dos tópicos que comportem imediata discussão e 

votação da Assembleia, sem prejuízo de outros itens suscitados pelo plenário, segundo 
orientação do Presidente.  

§ 2º A apresentação do relatório, em plenário, consiste na indicação do material 
impresso, com eventuais explicações de pontos fundamentais para sua melhor 
compreensão, bem como na apresentação de eventuais colaboradores, pessoas 
naturais ou jurídicas, que se tenham destacado de modo excepcional. 
 

Seção II 
Dos Pareceres 

 

Art. 57. Na elaboração dos pareceres devem ser levados em conta quatro 
elementos essenciais:  

I — relatório: breve informação sobre o material e os fatos a serem examinados, 
incluída a identificação dos seus responsáveis;  

II — motivação: análise e interpretação do material e dos fatos relatados à luz 
das normas e princípios aplicáveis ao caso, de modo a demonstrar, dentro do possível, 
a solução mais adequada para o assunto examinado;  

III  —  conclusão:  consiste  no  encaminhamento  da  questão  analisada,  com 
manifestação  específica  pela  aprovação,  rejeição,  sobrestamento,  devolução  ou 

remessa a quem de direito, recomendações ou sugestões, conforme a matéria tratada; 
IV  —  fecho:  indicação  do  local,  data  e  assinatura  do  responsável  ou  

responsáveis. 

 

Art. 58. Apresentado um parecer, o plenário decide apreciá-lo por um dos 
seguintes critérios, segundo encaminhamento da Presidência:  

I — ponto por ponto, considerado cada ponto votado matéria vencida, sem 
prejuízo da votação final de todo o parecer;  

II — englobadamente com destaques, hipótese em que os pontos destacados são 
votados isoladamente e, ao final, o parecer como um todo.  

§ 1º Em discussão um parecer, podem surgir, entre outras, as seguintes 
propostas com o objetivo de:  

I — limitar o tempo da discussão, o número de oradores ou o tempo de cada um 
deles;  

II — devolver a matéria à origem para correções, ajustes ou esclarecimentos; III 

— adiar a discussão da matéria ou deixá-la sobre a Mesa; 
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IV — encerrar a discussão e pôr a matéria em votação, independente de oradores 
inscritos;  

V— emendar o texto, por meio de proposta: 
a) substitutiva aditiva, quando visa acrescentar algo ao texto original; 
b) substitutiva supressiva, quando visa suprimir algo do texto original;  
c) substitutiva aditiva-supressiva, quando visa acrescentar algo ao texto original e, 

ao mesmo tempo, subtrair-lhe algo.  
§ 2º Com exceção do inciso V, as propostas tratadas nos demais incisos do § 1º 

não admitem discussão. 

 

Art. 59. Qualquer assunto em debate, considerado complexo ou de discussão 
inconveniente, por orientação da Mesa ou decisão do plenário, pode ser entregue a 
uma comissão especial para exame e oportuno parecer ou, ainda, remetido ao 
Conselho para estudo e encaminhamento. 

 

Art. 60. O parecer da Comissão de Renovação dos Conselhos Fiscal e de 
Administração (art. 45) terá duas partes, a saber:  

I — composição do Conselho de Administração, dividida por um, por dois e por 
três anos, de modo a demonstrar, nessa ordem, os nomes com mandato vigente, os 
que perderam seus mandatos no período com os respectivos substitutos e os novos 
nomes indicados;  

II — composição do Conselho Fiscal, sob a mesma sistemática do inciso I. 
§ 1º O parecer previsto neste artigo trará, ainda, a igreja de cada pessoa indicada.  
§ 2º Sem prejuízo de diligências próprias, a Comissão receberá do Conselho o 

suporte necessário à realização de seu trabalho, o que incluirá: 
I — local e material adequados;  
II — relação dos membros atuais dos Conselhos, incluídos os que estão 

encerrando seus mandatos;  
II — indicação das vacâncias constatadas no decorrer do exercício que se 

encerra;  
III — fichas ou cadastros dos mensageiros inscritos, com as devidas qualificações 

e opções por eles ofertadas no ato de inscrição. 
 

Capítulo IX 
DAS IGREJAS ARROLADAS 

 

Seção I 
Das Disposições Comuns 

 

Art. 61. A CBPC é constituída de igrejas que aceitam a sua orientação doutrinária 
e eclesiológica consubstanciada no que dispõem os artigos 2º e 28 a 36 do Estatuto.  

§ 1º Como expressão da orientação referida no caput deste artigo, as igrejas 
devem adotar nos seus estatutos dispositivos mínimos de segurança, conforme o 
Estatuto-Modelo a elas fornecido pelo Conselho.  

§ 2º Para melhor funcionamento da CBPC, mister se faz que cada igreja filiada, 
anualmente, deposite no Conselho uma cópia atualizada de seu rol de membros, com 
destaque para os seus novos líderes e respectivos endereços.  

§ 3º A lista dos membros e líderes da igreja a que alude o § 2º permanecerá 
arquivada no Conselho até ser substituída por outra no exercício seguinte.  

§ 4º De conformidade com os artigo 28 e 29, inciso I, do Estatuto, organizada uma 
igreja, tanto o secretário do concílio quanto o seu presidente ou, ainda, qualquer 
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membro da igreja organizadora ou da igreja recém-organizada, pode encaminhar ao 
Conselho cópia da ata correspondente para fins de arrolamento na CBPC.  

§ 5º Segundo o art. 33, inciso III, do Estatuto, compete exclusivamente ao 
Conselho a introdução, na Assembleia Geral, de discussão que possa resultar no 
desligamento de igreja filiada à CBPC.  

§ 6º Consoante o § 5º, surgida no plenário da Assembleia Geral uma proposta 
capaz de ensejar o desligamento de uma igreja deverá ser encaminhada ao Conselho 
para as providências pertinentes.  

§ 7º A qualquer momento, podem as igrejas pedir esclarecimentos ou informações 
de seu interesse ao Conselho ou à Assembleia Geral, quando reunida, no que serão 
prontamente atendidas, ressalvados eventuais interesses de terceiros e a submissão 
às diretrizes estatutárias e regimentais. 
 

Seção II 
Da Organização ou Instituição 

 

Art. 62. Com a inspiração que lhe confere o Novo Testamento, qualquer igreja 
batista integrada na CBPC é apta para promover, entre suas atividades, a organização 
de novas igrejas, respeitadas as diretrizes previstas no Estatuto e neste Regimento 
Interno. 

 

Art. 63. O processo de organização de uma igreja será orientado ou conduzido 
por um pastor no exercício do ministério pastoral da igreja organizadora, ainda que 
convidado exclusivamente para esse fim.  

§ 1º O concílio de que trata este artigo, convocado com antecedência nunca 
inferior a trinta dias, por decisão de uma igreja local, salvo circunstância 
excepcionalmente justificada, será constituído, no mínimo, de cinco pastores inscritos 
na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil — Seção do Planalto Central.  

§ 2° O exame referido no presente artigo versará, entre outros, sobre os seguintes 
temas:  

I — conhecimento mínimo das doutrinas e dos princípios fundamentais 
sustentados pelos batistas brasileiros;  

II — condições mínimas de auto governabilidade da futura igreja; 
III — condições mínimas de auto sustentabilidade da futura igreja. 
§ 3º Ao final do exame, o presidente do concílio perguntará: 
I — aos membros do grupo organizando:  
a) se mantêm o desejo de se tornarem igreja batista nos moldes das igrejas 

integrantes da CBPC; 
b) se organizados em igreja, que nome pretendem adotar;  
II — aos representantes da igreja organizadora, se confirmam a decisão de 

organizar o grupo em igreja;  
III — aos membros do concílio, se aprovam a organização do grupo em igreja.  
§ 4º Consideradas satisfatórias as respostas dadas às perguntas formuladas no § 

3º, o presidente do concílio, certo de que o grupo preenche as condições básicas para 
ser igreja, em nome da igreja fundadora, declarará organizada a novel igreja, com o 
nome que lhe fora declinado e, em sequência, dissolverá o concílio, o que ficará 
consignado em ata. 
 

Art. 64. Dissolvido o concílio, o dirigente da novel igreja, convocá-la-á, ato 
contínuo, para sua primeira e imediata reunião deliberativa quando deverão ser 
tratados, entre outros, os seguintes assuntos, adredemente estabelecidos pelo grupo 
organizando: 
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I — eleição e posse da primeira diretoria, bem como de seu primeiro pastor, 
quando possível;  

II — aprovação do Estatuto;  
III — confirmação da lista dos membros fundadores, entre os quais figurarão, a 

título de consideração e boa convivência, os membros da diretoria da igreja 
organizadora;  

IV — aprovação da participação no Plano Cooperativo da CBPC.  
Parágrafo único. Além da ata do concílio (art. 61, § 4º), a novel igreja fará chegar 

ao Conselho em até quarenta e cinco dias, para arquivamento, cópia da ata de sua 
primeira reunião deliberativa, prevista neste artigo, acompanhada de cópia de seu 
Estatuto registrado em cartório (art. 61, § 1º) e da relação de seus membros 
fundadores. 
 

Capítulo X 
DO RECONHECIMENTO DE ASSOCIAÇÕES 

 

Art. 65. As Associações de igrejas referidas no artigo 45 do Estatuto são aquelas 
organizadas e dirigidas segundo os objetivos e princípios bíblicos adotados pela CBPC.  

§ 1º Organizada uma associação de igrejas deverá ela solicitar à CBPC, por 
intermédio do Conselho, o seu reconhecimento, o que deverá ocorrer após o 
mencionado órgão constatar a normalidade administrativa e doutrinária da solicitante.  

§ 2º A Assembleia Geral aprovará, ou não, a solicitação de que cuida o § 1º, 
conforme o que trouxer a respeito o Relatório do Conselho.  

§ 3º O reconhecimento, pela Assembleia Geral, da condição de “associação de 
igrejas batistas” garante ao presidente desta a qualidade de membro do Conselho (18, 
IV do Estatuto). 
 

Capítulo XI 
DA ASSISTÊNCIA E DA INTERVENÇÃO 

 

Art. 66. A assistência e a intervenção a que se referem os artigos 46 e 47 do 
Estatuto são serviços que a CBPC pode prestar às instituições ali apontadas.  

§ 1º A assistência mencionada neste artigo pressupõe sempre o respectivo 
registro ou comprovante e, se de caráter duradouro, a assinatura do correspondente 
ajuste ou convênio em que fiquem estabelecidos os compromissos assumidos pelas 
partes envolvidas.  

§ 2º Aprovada a intervenção da CBPC, por intermédio do Conselho, numa 
organização, executiva ou auxiliar, será esta instruída, por escrito, a se reunir 
imediatamente a fim de dar cumprimento às determinações constantes do aludido ato 
interventivo, inclusive a de empossar o interventor nomeado.  

§ 3º Se o presidente da organização não convocar a reunião prevista no § 2º, no 
prazo que lhe for dado, fá-lo-á o seu substituto legal nos cinco dias úteis subsequentes, 
sob pena de fazê-lo o Presidente do Conselho.  

§ 4º Empossado o interventor, a organização decidirá a situação funcional do seu 
diretor ou executivo, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho e a 
legislação pertinente.  

§ 5º Na vigência da intervenção disciplinada neste artigo, não pode a organização 
deixar de acatar as determinações do Conselho, salvo motivo plenamente justificado.  

§ 6º A intervenção preconizada neste artigo pode ser aprovada por até noventa 
dias, a contar da posse do interventor, permitida uma prorrogação pelo prazo que se 
fizer necessário, conforme fixado na oportunidade. 
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§ 7º O interventor pode assessorar-se do Conselho Fiscal e da Consultoria 
Jurídica da CBPC, assim como nomear auxiliares voluntários, contratar e demitir 
pessoal, no que agirá com plenos poderes de administração ou gerenciamento, 
respeitada a orientação do Conselho, a quem manterá inteirado de seus atos.  

§ 8º Ao interventor cabe, ainda, apurar as responsabilidades dos dirigentes e 
funcionários da pessoa jurídica objeto da intervenção e encaminhar as soluções que se 
revelarem necessárias e convenientes.  

§ 9º Nas comunicações oficiais que o interventor, no exercício de suas funções, 
emitir em nome da organização atingida, aditará “vírgula” e a expressão “em 
intervenção”.  

§ 10. A reunião deliberativa de que tratam os §§ 2º ao 4º será encerrada com a 
aprovação da ata respectiva, a qual deverá ser imediatamente registrada no cartório 
competente.  

§ 11. Ao término da reunião a que se refere o § 10, os mandatos dos membros da 
organização, incluídos os de sua diretoria, estarão suspensos enquanto durar a 
intervenção.  

§ 12. Cessará a intervenção:  
I — com a aprovação, pelo Conselho, do relatório final do Interventor e a sua 

entrega à organização atingida.  
II — com o exaurimento do prazo estabelecido, formalmente reconhecido pelo 

Conselho;  
III — com a dissolução da organização por decisão da Assembleia Geral, 

observada a legislação aplicável. 
 

Capítulo XII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 67. Os membros do Conselho podem compor os demais órgãos, 
organizações, comissões ou grupos de trabalho, vedada a participação simultânea em 
mais de um deles, bem como quando se tratar de assunto referente às organizações a 
que pertençam.  

§ 1º Os membros da Diretoria do Conselho podem compor comissão ou grupo de 
trabalho, mas não podem integrar os outros órgãos da CBPC, nem os conselhos 
administrativos de suas organizações.  

§ 2º A Diretoria do Conselho participará de todo o processo seletivo do Diretor-
Geral da instituição ou instituições de ensino mantida, ou mantidas, pelo IBE. 

 

Art. 68. Não podem compor comissão, órgão e organização executiva da CBPC 
quem deles receba remuneração ou honorários, os seus funcionários e os seus 
dirigentes, os cônjuges e parentes destes, até o segundo grau, em linha reta ou 
colateral, nem os membros da comissão indicadora. 

 

Art. 69. A CBPC poderá criar novos órgãos, organizações ou agências de 
trabalho, de qualquer natureza que, a juízo da Assembleia Geral, façam-se necessárias 
à consecução de suas finalidades. 
 

Art. 70. A eleição para cargo da Diretoria da CBPC pressupõe a perda ou 
suspensão de outros mandatos, conforme o caso. 

 

Art. 71. Com exceção da Diretoria, da Consultoria Jurídica e do Conselho Fiscal, 
os membros dos órgãos e das organizações executivas da CBPC não podem ser 
eleitos para mandato consecutivo, referente ao mesmo cargo. 
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§ 1º O suplente que não haja definitivamente assumido o mandato poderá ser 
eleito para membro efetivo no exercício seguinte.  

§ 2º Ressalvadas as hipóteses previstos neste Regimento Interno, nenhuma 
pessoa pode ser eleita para mais de um órgão ou organização da CBPC. 
 

Art. 72. Dentro do possível cabe ao Conselho, em nome da CBPC, provê-la dos 
recursos necessários à sua manutenção e desenvolvimento, bem como apoiar as suas 
organizações e, ainda, a Convenção Batista Brasileira, mediante a alocação das 
receitas provenientes do Plano Cooperativo e de outras fontes possíveis, conforme as 
particularidades de cada setor, nos termos do seu orçamento. 
 

Art. 73. Cada votante no âmbito da CBPC tem direito apenas a um voto, e 
constatado empate numa votação, caberá à Mesa desempatá-la a partir dos seguintes 
critérios:  

I — repetir a votação, após as explicações que se fizerem necessárias;  
II — repetir a votação, após justificações de votos, a favor e contra, iguais em 

número e tempo predeterminados pelo Presidente;  
III — votar o Presidente, ainda que já o tenha feito. 

 

Capítulo XIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 74. As organizações executivas referidas nos artigos 38 a 41, somente 
iniciarão suas atividades mediante decisão da Assembleia Geral, consoante o artigo 
37, parágrafo único do Estatuto. 

 

Art. 75. Em até noventa dias, a contar da aprovação deste Regimento Interno, o 
Conselho promoverá a adequação do seu Regimento Operacional. 

 

Art. 76. O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação e 
somente pode ser reformado em reunião da Assembleia Geral de cuja convocação 
conste o item “Reforma do Regimento Interno”. 
 

 

Brasília, 14 de março de 2015. 
 

 

HEBER ALEIXO DE SOUZA 
Presidente 

 

 

ADILZA DE SOUZA BOMFIM 
2ª Secretária 

 
 
 
 

 

Luiz Almeida do Bomfim  
OAB/DF 6.168 
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