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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 
 

ESTATUTO CANÔNICO E REGIMENTO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS 
DO BRASIL 

 
Prot. n. 829/2000 
 
Tradução do decreto da Congregação para os Bispos ratificando o Estatuto 
Canônico da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
 
Decreto 
 
O exmo. e Revmo. Dom Jayme Henrique Chemello, Presidente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, solicitou da Sé Apostólica, em nome da mesma Conferência, que 
fossem devidamente reconhecidos os estatutos da Conferência Episcopal, aprovados no 
dia 16 de maio de 1986, mas reformados pela Assembléia Geral da mesma Conferência, 
segundo as normas da Carta Apostólica “Apostolos Suos”, dada motu proprio. 
 
Em virtude das faculdades a ela dadas pelo Sumo Pontífice João Paulo II, a Congregação 
para os Bispos, tendo ouvido a Secretaria de Estado e o Pontifício Conselho dos Textos 
Legislativos, achou concordes com o direito canônico universal e ratificou as normas dos 
estatutos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tais como se encontram no 
exemplar anexo. 
 
Por isso, as referidas normas poderão ser promulgadas, no modo e no tempo 
determinados pela mencionada Conferência, sem que algo contrário minimamente o 
impeça. 
 
Roma, Palácio da Congregação para os Bispos, em 12 de abril de 2002. 
 
† João Batista Cardeal Rè – Prefeito 
† Francisco Monterisi – Secretário 
 
Brasília–DF, 22 de maio de 2002 
P – nº 0404/02 
 
Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB 
 
Decreto n. 01/2002 
 
O Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no exercício da atribuição que 
lhe é conferida no art. 22 c, do Estatuto Canônico da CNBB de 1986, ainda em vigor, 
 
CONSIDERANDO que 
 
a) a 39a Assembléia Geral da CNBB aprovou, em 19 de julho de 2001, o novo Estatuto 
Canônico desta Conferência; 
b) a Sagrada Congregação para os Bispos concordou com o texto modificado do novo 
Estatuto, que, com sua licença, a Presidência da CNBB corrigira em 19 de fevereiro de 
2002 e a ela enviara; 
c) perante o Cardeal Prefeito da mesma Congregação, a 40a Assembléia Geral da CNBB 
confirmou o referido texto em 10 de abril de 2002; 
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d) no dia 12 de abril de 2002, a supracitada Congregação para os Bispos baixou decreto 
(Prot. nº 829/2000) ratificando o novo Estatuto Canônico conforme o texto distribuído 
aos membros da CNBB e por estes confirmado; 
e) o Presidente da CNBB deve fazer o que é disposto nos arts. 54 c, e 87 do novo 
Estatuto Canônico, a saber, promulgá-lo, para que entre imediatamente em vigor; 
 
PROMULGA o Estatuto Canônico da CNBB, aprovado pela 39a Assembléia Geral em 19 de 
julho de 2001 e ratificado pela Congregação para os Bispos em 12 de abril de 2002, 
conforme o texto autêntico, confirmado pela 40a Assembléia Geral no dia 10 de abril de 
2002; 
 
DETERMINA que, de acordo com o art. 54 c, do novo Estatuto Canônico, e o art. 218 a, e 
seu parágrafo único do Regimento seja o novo Estatuto: 
 
a) publicado na série dos documentos oficiais da CNBB (Coleção Azul), sob o no 70, com 
data de 31 de maio de 2002, entrando em vigor na mesma data; 
b) editado o quanto antes no Comunicado Mensal, órgão oficial da CNBB. 
 
Brasília–DF, 22 de maio de 2002. 
 
† JAYME HENRIQUE CHEMELLO 
Presidente 
 
† RAYMUNDO DAMASCENO ASSIS 
Secretário Geral 
 
CAPÍTULO I: NATUREZA E MISSÃO 
 
Natureza e fins 
I. Art.1. 
Art. 1. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é a instituição permanente 
que congrega os Bispos da Igreja católica no País, na qual, a exemplo dos Apóstolos, 
conjuntamente e nos limites do direito, eles exercem algumas funções pastorais em favor 
de seus fiéis e procuram dinamizar a própria missão evangelizadora, para melhor 
promover a vida eclesial, responder mais eficazmente aos desafios contemporâneos, por 
formas de apostolado adequadas às circunstâncias (cf. cân. 447), e realizar 
evangelicamente seu serviço de amor, na edificação de uma sociedade justa, fraterna e 
solidária, a caminho do Reino definitivo. 
 
Missão 
I. Art.2. 
Art. 2. Respeitada a competência e a responsabilidade inalienáveis de cada membro, em 
relação à Igreja universal e à sua Igreja particular, cabe à CNBB, como expressão 
peculiar do afeto colegial: 
 
a) fomentar uma sólida comunhão entre os Bispos que a compõem, na riqueza de seu 
número e diversidade, e promover sempre a maior participação deles na Conferência;  
b) ser espaço de encontro e de diálogo para os Bispos do País, com vistas ao apoio 
mútuo, orientação e encorajamento recíprocos; 
c) concretizar e aprofundar o afeto colegial, facilitando o relacionamento de seus 
membros, o conhecimento e a confiança recíprocos, o intercâmbio de opiniões e 
experiências, a superação das divergências, a aceitação e a integração das diferenças, 
contribuindo assim eficazmente para a unidade eclesial; 
d) estudar assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a solidariedade 
entre os Pastores e entre suas Igrejas;  
e) facilitar a convergência da ação evangelizadora, graças ao planejamento e à Pastoral 
Orgânica, em âmbito nacional e regional, oferecendo diretrizes e subsídios às Igrejas 
locais; 
f) exercer o magistério doutrinal e a atividade legislativa, segundo as normas do direito; 
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g) representar o Episcopado brasileiro junto a outras instâncias, inclusive a civil; 
h) promover, atenta aos sinais dos tempos, a permanente formação e atualização dos 
seus membros, para melhor cumprirem o múnus pastoral; 
i) favorecer a comunhão e participação na vida e nas atividades da Igreja, das diversas 
parcelas do povo de Deus: ministros ordenados, membros de institutos de vida 
consagrada e leigos, discernindo e valorizando seus carismas e ministérios. 
 
Relacionamento eclesial 
I. Art.3.  
Art. 3. A CNBB, no âmbito de suas finalidades e competência: 
 
a) manifesta solicitude para com a Igreja e sua missão universal, por meio da comunhão 
e colaboração com a Sé Apostólica e pela atividade missionária, principalmente ad 
gentes; 
b) favorece e articula as relações entre as Igrejas particulares do Brasil e a Santa Sé;  
c) relaciona-se com as outras Conferências Episcopais, particularmente as da América, e 
com o Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM). 
 
Relacionamento com a sociedade civil 
I. Art.4.  
Art. 4. A CNBB, animada pela caridade apostólica, relaciona-se com os diversos 
segmentos da realidade cultural, econômica, social e política do Brasil, buscando uma 
colaboração construtiva para a promoção integral do povo e o bem maior do País e, 
quando solicitada, ajudando os Pastores das Igrejas locais. 
I. Art.5. 
Art. 5. A CNBB trata com as autoridades públicas as questões que interessam ao bem 
comum e à missão salvífica da Igreja, mantendo o conveniente entendimento com a 
Nunciatura Apostólica.  
 
Relacionamento com organismos eclesiais 
I. Art.6. 
Art. 6. A CNBB mantém um relacionamento particular e constante com os organismos 
que fomentam a comunhão e a solidariedade, em âmbito nacional, entre presbíteros e 
diáconos, ministros que, em virtude do sacramento da Ordem, são cooperadores 
especiais dos Bispos na evangelização e na edificação da comunhão eclesial. 
I. Art.7. 
Art. 7. Para fomentar a comunhão e a colaboração pastoral e visando à promoção da 
evangelização e do bem comum, a CNBB mantém relacionamento permanente e 
encontros regulares com outras organizações católicas, que representam, em âmbito 
nacional, as diversas categorias do Povo de Deus, especialmente com a Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS) e o 
Conselho Nacional dos Leigos (CNL).  
 
Diálogo ecumênico e inter-religioso 
I. Art.8. 
Art. 8. A CNBB mantém diálogo fraterno com outras Igrejas cristãs e comunidades 
eclesiais presentes no País, na busca da unidade desejada por Cristo Jesus; procura 
também o diálogo respeitoso com as religiões não-cristãs e com aqueles que aspiram 
sinceramente à verdade e ao bem; colabora com todos para a promoção e defesa da vida 
e da dignidade humana, o estabelecimento da justiça e da paz num mundo de liberdade 
e solidariedade.  
 
CAPÍTULO II: CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
Membros 
I. Art.9. 
Art. 9. São membros da CNBB, a partir da posse no ofício e enquanto o ocupam: 
 
a) os Bispos diocesanos, os que a eles se equiparam no direito e os Bispos coadjutores; 
b) os Bispos auxiliares; 
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c) os Bispos titulares que exerçam no Brasil um ofício especial, confiado pela Sé 
Apostólica ou pela CNBB; 
d) os Prelados das Igrejas orientais católicas, com ofícios correspondentes aos das 
alíneas a, b, c, deste Artigo. 
 
Membros eméritos 
I. Art.10. 
Art. 10. Os Bispos eméritos participam das Assembléias Gerais, de acordo com o Art. 35, 
e podem ser chamados, por sua competência, a colaborar com a CNBB, em comissões e 
grupos de trabalho.  
 
Órgãos constitutivos 
I. Art.11. 
Art. 11. São órgãos constitutivos da CNBB: 
 
a) a Assembléia Geral; 
b) o Conselho Permanente; 
c) a Presidência; 
d) o Conselho Episcopal Pastoral; 
e) o Secretariado Geral; 
f) os Conselhos Episcopais Regionais; 
g) as Comissões Episcopais estáveis constituídas pela Assembléia Geral; 
h) o Conselho Econômico; 
i) o Conselho Fiscal.  
 
Parágrafo único. Outras comissões e grupos de trabalho, embora não sendo órgãos 
constitutivos, colaboram com estes na execução das deliberações da CNBB. 
 
Organismos vinculados 
I. Art.12 
Art. 12. Para mais eficaz realização de seus objetivos, conta a CNBB com outras 
instituições não-episcopais a ela vinculadas, que lhe prestam colaboração específica.  
 
§ 1º Para que sejam consideradas vinculadas à Conferência, requer-se de cada uma 
delas que seja erigida ou aprovada, em sua natureza e fins, pela Assembléia Geral, e 
conste do seu Estatuto que: 
 
a) segue as diretrizes da CNBB; 
b) está relacionada com a Comissão Episcopal Pastoral que a CNBB lhe designar; 
c) para terem valor jurídico, seus Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes 
forem feitas, devem ser aprovados pela CNBB; 
d) sua diretoria é escolhida ou homologada pela CNBB; 
e) um membro da CNBB, por esta aprovado, acompanha em nome dela a instituição, 
tendo assento e voto ao menos consultivo, junto à direção e Assembléia. 
 
§ 2º As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou agir tão-somente 
em nome próprio, não em nome da CNBB. 
 
Assessores e peritos 
I. Art.13. 
Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a colaboração de 
assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os 
quais, em razão da preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são 
chamados a cooperar, nos diversos órgãos e setores, no âmbito da Conferência 
Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas transitórias.  
 
§ 1º Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua 
indicação, determinação de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência 
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da CNBB, ouvido o parecer do Conselho Permanente, e suas nomeações, feitas pelo 
Presidente da CNBB. 
 
§ 2º Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no 
§ 1o, vale o determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
 
§ 3º Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
I. Art.14.  
Art. 14. Os assessores e peritos, em espírito de fé e de serviço eclesial, agirão em íntima 
comunhão com os membros da CNBB, segundo as diretrizes desta e as normas do 
Regimento que lhes são próprias. 
 
Parágrafo único. São os membros da CNBB que conservam a responsabilidade pelas 
decisões, pronunciamentos e documentos da Conferência como tal, valendo para os 
assessores e peritos o estabelecido no Art. 73. 
 
CAPÍTULO III: NORMAS GERAIS 
 
Normas supletivas  
I. Art.15. 
Art. 15. As normas para as Assembléias Gerais valem, quando for o caso e com as 
devidas adaptações, para os demais órgãos da CNBB, na medida em que estes não 
possuam normas próprias. 
 
Atos e pronunciamentos 
I. Art.16. 
Art. 16. Os órgãos da CNBB pronunciam-se e agem publicamente, seja em nome 
próprio, seja em nome de toda a Conferência, somente nos casos e limites estabelecidos 
neste Estatuto. 
 
Duração dos mandatos  
I. Art.17. 
Art. 17. Salvo caso expressamente excetuado, a duração do mandato nos cargos da 
CNBB é de quatro anos, coincidindo com o quadriênio do mandato da Presidência.  
I. Art.18. 
Art. 18. Expirado o tempo de mandato do titular de qualquer cargo, ele continua no 
exercício de suas funções até a posse do substituto. 
 
Capacidade para cargos 
I. Art.19. 
Art. 19. Para os cargos de que trata o Art. 17, podem ser escolhidos apenas os membros 
da CNBB que não o sejam a título transitório, respeitadas as demais exigências 
estatutárias. 
 
Vacância e substituição 
I. Art.20. 
Art. 20. Ocorrendo a vacância de algum cargo da Presidência ou do Conselho Episcopal 
Pastoral, durante o decurso do mandato, far-se-á nova eleição, para completar o 
mandato, na primeira Assembléia Geral após a ocorrência da vaga, cabendo ao Conselho 
Episcopal Pastoral eleger um responsável interino para o cargo.  
I. Art.21. 
Art. 21. Os cargos dependentes de escolha do Conselho Permanente ou do Conselho 
Episcopal Regional serão por estes preenchidos, para completar o mandato, em sua 
primeira reunião após a vacância, cabendo à Presidência do órgão escolher o substituto 
interino, se necessário. 
 
Direito de voto 
I. Art.22. 
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Art. 22. Mesmo pertencendo a um órgão por mais de um título, cada membro tem nele 
direito a um único voto. 
 
Votações, eleições e deliberações 
I. Art.23. 
Art. 23. Nas votações, quer para deliberações, quer para eleições, deve-se obedecer às 
normas canônicas e às deste Estatuto. 
Parágrafo único. Serão sempre secretas: 
 
a) as votações para cargos estáveis; 
b) a votação final global dos documentos oficiais da CNBB. 
I. Art.24. 
Art. 24. Nas deliberações, considera-se aprovada a matéria que obtiver o voto favorável 
da maioria absoluta dos votantes, salvo disposição especial do direito. 
Parágrafo único. O voto “Sim, com emenda” indica aceitação da proposição na sua 
substância, mas com apresentação de modificação acidental, na forma ou no conteúdo; 
tal voto é considerado e computado como favorável à proposição, não se aproveitando 
eventual emenda que contrariar a substância da proposição aceita.  
I. Art.25.  
Art. 25. O modo de eleição, disposto no Art. 43 b, aplica-se a todas as eleições na CNBB, 
para os titulares de cargos e seus suplentes, salvo expressa exceção ou escolha para 
encargo eventual. 
 
Reeleição 
I. Art.26. 
Art. 26. É permitida uma única vez a reeleição para exercer o mesmo cargo no 
quadriênio imediatamente seguinte, salvo o disposto no Art. 43 § 3o. 
 
CAPÍTULO IV: ASSEMBLÉIA GERAL 
 
Natureza e competência 
I. Art.27. 
Art. 27. A Assembléia Geral, órgão supremo da CNBB, é nesta a expressão e a 
realização maiores do afeto colegial, da comunhão e co-responsabilidade dos Pastores da 
Igreja no Brasil.  
Parágrafo único. Ao participar da Assembléia Geral, seus membros procurarão, no 
diálogo e colaboração, a realização dos objetivos da CNBB, para o bem do povo de Deus. 
I. Art.28. 
Art. 28. Para que na Assembléia Geral cresçam a comunhão e a participação, é 
indispensável que: 
 
a) nela os Bispos experimentem sua Conferência como o espaço no qual podem 
encontrar-se entre si, exercendo o múnus de participantes da missão de Cristo Profeta, 
Sacerdote e Pastor; 
b) se envidem esforços sinceros para que sejam ponderados, nas tomadas de posição em 
nome da Conferência, o sentimento profundo e as convicções de todos, também dos 
grupos minoritários. 
I. Art.29. 
Art. 29. A Assembléia Geral tratará de assuntos pastorais de ordem espiritual e de 
ordem temporal e os problemas emergentes da vida das pessoas e da sociedade, sempre 
na perspectiva da evangelização. 
I. Art.30. 
Art. 30. A Assembléia Geral, nos limites do direito, tem toda a autoridade e competência 
requeridas para o cumprimento dos próprios fins e dos da CNBB, especialmente para: 
 
a) aprovar instruções, diretrizes e documentos, inclusive as declarações doutrinais de 
magistério autêntico; 
b) baixar decretos gerais, nos casos e modos previstos pelo direito; 
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c) aprovar objetivos, diretrizes e programas para a Pastoral Orgânica, acompanhar e 
avaliar sua execução; 
d) elaborar ou reformar os Estatutos e o Regimento da CNBB; 
e) dar normas e diretrizes para os órgãos e organismos da CNBB; 
f) eleger os responsáveis para os cargos que lhe cabe prover e realizar outras eleições, 
por decisão própria ou determinação da Santa Sé; 
g) constituir ou suprimir as Comissões Episcopais Pastorais, conforme o Art. 70, e outras 
comissões ou grupos de trabalho, definindo-lhes a composição e atribuições; 
h) erigir ou aprovar as instituições de que trata o Art. 12; 
i) tomar as decisões mais relevantes de ordem patrimonial e determinar as contribuições 
das dioceses para a manutenção da CNBB. 
 
Convocação 
I. Art.31. 
Art. 31. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, e 
extraordinariamente, quando, para fim determinado e urgente, sua convocação for 
requerida por, no mínimo, um terço de seus membros ou pelo Conselho Permanente. 
 
Parágrafo único. O Regimento especificará a forma de convocação e de preparação das 
Assembléias ordinárias e extraordinárias.  
 
Temas e pauta 
I. Art.32. 
Art. 32. Tanto os órgãos da CNBB como os membros desta podem propor tema para a 
Assembléia Geral, na forma do Regimento.  
 
§ 1º Cabe ao Conselho Permanente decidir o conteúdo da pauta, a ser comunicada aos 
membros juntamente com a convocação.  
 
§ 2º A pauta decidida pelo Conselho Permanente tem-se por aceita, salvo destaque 
contrário, feito segundo o Regimento e aprovado pelo plenário da Assembléia Geral. 
 
Presença e participação dos membros  
I. Art.33. 
Art. 33. Todos os membros da CNBB são convocados para a Assembléia Geral, como 
membros desta, e devem a ela comparecer, não se admitindo presença por delegação ou 
representação. 
I. Art.34. 
Art. 34. Com as ressalvas do direito, têm voto consultivo e deliberativo apenas os 
membros presentes, podendo os ausentes ser votados. 
 
Participação de outros Bispos  
I. Art.35. 
Art. 35. Devem ser convidados para as Assembléias Gerais, com voto consultivo: 
 
a) os Bispos eméritos e os outros Bispos, de qualquer rito, em comunhão com a Santa Sé 
e que tenham domicílio no País; 
b) os Bispos nomeados ou eleitos que ainda não forem membros da CNBB. 
 
Núncio Apostólico 
I. Art.36. 
Art. 36. Em razão de seu múnus, o Núncio Apostólico será convidado para as sessões da 
Assembléia Geral. 
 
Sessões ordinárias 
I. Art.37. 
Art. 37. Das sessões das Assembléias Gerais participam ordinariamente somente os 
indicados nos Arts. 33 a 36 deste Estatuto; nelas disponham de tempo suficientemente 
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longo para o encontro e o diálogo entre si, sem a presença de outros, a fim de 
reforçarem sua unidade como mestres da fé e partilharem a responsabilidade comum. 
 
Participação eventual de outras pessoas 
I. Art.38. 
Art. 38. Por decisão da Presidência, outros que não os referidos nos Arts. 33 a 36, 
“poderão, de modo excepcional e em casos especiais, e somente com um voto 
consultivo, intervir em algumas sessões da Assembléia” (Carta da Congregação para os 
Bispos... Prot. n. 763/98), como assessores ou peritos, ou como convidados por uma 
razão particular, tal como representar entidades dentre as dos Arts. 6o, 7o, 8o, 12, 
quando sua presença for de interesse ou significado. 
Parágrafo único. Os encarregados de serviços, presentes às reuniões, não têm voz nem 
voto. 
 
Quorum 
I. Art.39. 
Art. 39. A Assembléia Geral só pode deliberar ou eleger, se estiver presente a maioria 
absoluta dos membros, salvo quorum maior, exigido pelo direito, em razão da matéria a 
ser votada. 
 
Aprovação do Estatuto canônico 
I. Art.40.  
Art. 40. Tratando-se de elaborar ou modificar o Estatuto canônico da CNBB, o voto 
deliberativo compete apenas aos Bispos diocesanos, aos equiparados a eles no direito e 
aos Bispos coadjutores, requerendo-se, para deliberar, a presença da maioria absoluta 
dos referidos membros. 
 
Decretos gerais 
I. Art.41. 
Art. 41. A CNBB pode baixar decretos gerais, com valor de leis, apenas nos casos 
prescritos pelo direito universal, ou por mandato especial da Sé Apostólica, seja por 
iniciativa desta, seja a pedido da própria CNBB. 
 
§ 1º Tais decretos serão válidos, se aprovados em Assembléia Geral, por pelo menos 
dois terços dos membros da CNBB. 
 
§ 2º Esses decretos passam a obrigar, depois de reconhecidos pela Santa Sé e 
promulgados de acordo com o Art. 54 c, entrando em vigor um mês após a data da 
promulgação, salvo se for estabelecido outro termo. 
 
Declarações doutrinais autênticas 
I. Art.42. 
Art. 42. Para que possam constituir magistério autêntico e ser publicadas em nome da 
própria CNBB, as declarações doutrinais desta devem ser aprovadas em Assembléia 
Geral, ou com o voto unânime dos membros Bispos, ou com a maioria de, ao menos, 
dois terços dos Bispos que têm direito a voto deliberativo; neste último caso, porém, a 
promulgação deve ser precedida pelo reconhecimento da Santa Sé.  
 
Eleições 
I. Art.43. 
Art. 43. Serão eleitos pela Assembléia Geral: 
 
a) em votações separadas, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Geral da CNBB, 
por maioria de dois terços dos votantes, no primeiro ou segundo escrutínio; e, por 
maioria absoluta dos votantes, no terceiro ou quarto escrutínio; após o qual, não tendo 
havido eleição, o quinto e último escrutínio far-se-á entre os dois candidatos mais 
votados no quarto escrutínio;  
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b) os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais, por maioria absoluta dos votantes, 
no primeiro ou segundo escrutínio; após o qual, não tendo havido eleição, o terceiro e 
último escrutínio far-se-á entre os dois candidatos mais votados no segundo escrutínio. 
 
§ 1º Apenas Bispo diocesano pode ser eleito Presidente ou Vice-Presidente da CNBB; por 
isso, cessando aquele ofício, cessa ao mesmo tempo o de Presidente ou Vice-Presidente 
da Conferência. 
 
§ 2º Somente Bispo pode ser eleito Secretário Geral. 
 
§ 3º A permanência na Presidência só é permitida por dois mandatos consecutivos. 
 
Aceitação das decisões 
I. Art.44. 
Art. 44. Em virtude do afeto colegial e do bem comum, todos os membros da CNBB 
procurarão cumprir as legítimas decisões da Assembléia Geral e abster-se de ato ou 
pronunciamento públicos contra o decidido, sem detrimento da competência e 
responsabilidade que lhes são próprias em suas dioceses. 
 
Atas 
I. Art.45. 
Art. 45. As atas da Assembléia Geral serão remetidas à Santa Sé pelo Presidente da 
CNBB e editadas, ou ao menos registradas, na publicação oficial da CNBB. 
 
CAPÍTULO V: CONSELHO PERMANENTE 
 
Natureza 
I. Art.46. 
Art. 46. O Conselho Permanente é o órgão de orientação e acompanhamento da atuação 
da CNBB e dos organismos a ela vinculados, bem como órgão eletivo e deliberativo, nos 
limites deste Estatuto. 
I. Art.47. 
Art. 47. O Conselho Permanente procurará, em todas as suas decisões, atividades e 
pronunciamentos, traduzir fielmente as diretrizes da Assembléia Geral, única instância 
que lhe pode rever ou contrariar os atos. 
 
Constituição 
I. Art.48. 
Art. 48. Constituem o Conselho Permanente a Presidência, os presidentes das Comissões 
Episcopais Pastorais e os membros eleitos dos Conselhos Episcopais Regionais, de acordo 
com o Art. 66. 
 
Competência 
I. Art.49. 
Art. 49. Compete ao Conselho Permanente: 
 
a) orientar, apoiar, acompanhar as atividades da CNBB e dos organismos a esta 
vinculados, cuidando para que se executem devidamente as decisões da Assembléia 
Geral e do próprio Conselho Permanente; 
b) zelar pela observância dos Estatutos e normas da CNBB e resolver conflitos que 
envolvam órgãos ou cargos;  
c) determinar data, local e pauta das Assembléias Gerais e velar para que os temas a 
serem nelas tratados sejam diligentemente preparados; 
d) convocar, por iniciativa própria, Assembléia Geral extraordinária, nos termos do Art. 
31; 
e) deliberar sobre qualquer assunto, por delegação da Assembléia Geral; 
f) tomar decisões inadiáveis, ad referendum da Assembléia Geral, exceto em questão de 
competência exclusiva desta; 
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g) fazer, em nome próprio, declarações ou emitir documentos, quando for do interesse 
da Igreja ou da sociedade; 
h) pronunciar-se ou agir em nome de toda a CNBB, quando se requeira um 
posicionamento desta, no intervalo entre as Assembléias; 
i) cumprir o disposto no Art. 70; 
j) eleger os membros que lhe cabe escolher: do Conselho Nacional Pró-Santuário de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, das Comissões Episcopais Pastorais, dos 
Conselhos Econômico e Fiscal, da Comissão de Textos Litúrgicos (CETEL) e de outras 
comissões ou grupos de trabalho; 
k) criar comissões especiais e grupos de trabalho;  
l) aprovar as normas de funcionamento dos órgãos nacionais, exceto as da Assembléia 
Geral;  
m) aprovar os Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes fizerem dos 
organismos vinculados à CNBB e aprovar os que, em nome desta, acompanharão tais 
instituições, nos termos do Art. 12 § 1o;  
n) dar o consentimento para os atos de administração extraordinária da CNBB que 
excederem o valor indicado no Regimento; 
o) aprovar a prestação de contas da gestão financeira e patrimonial, os balanços e 
orçamentos da CNBB, após o parecer do Conselho Fiscal, informando disso a Assembléia 
Geral. 
p) aprovar os planos de organização e o regulamento de que trata o Art. 57 k;  
q) dar à Presidência da CNBB o parecer sobre os indicados para os cargos de 
subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais; 
r) escolher ou homologar, conforme seus Estatutos, os dirigentes das instituições de que 
trata o Art. 12 e designar-lhes a Comissão Episcopal Pastoral com a qual cada uma 
estará relacionada; 
s) fazer o que compete à CNBB, conforme os cânones 237 § 2, 312 § 1.2o, 313-315, 320 
§ 2, 830 § 1; 831 § 2, e a legislação complementar brasileira ao Código de Direito 
Canônico.  
 
Reuniões 
I. Art.50. 
Art. 50. O Conselho Permanente reúne-se, ordinariamente, três vezes ao ano, e, 
extraordinariamente, para fim urgente, quando for requerida a convocação, no mínimo 
pela metade de seus membros, ou pela Presidência da CNBB.  
 
§ 1º O Conselho Permanente só pode deliberar com a presença da maioria dos seus 
membros. 
 
§ 2º Nas reuniões do Conselho Permanente poderão ser admitidos assessores e peritos, 
ou outras pessoas, nas condições do Art. 38. 
 
CAPÍTULO VI: A PRESIDÊNCIA 
 
Natureza e constituição 
I. Art.51. 
Art. 51. A Presidência é o órgão dirigente e administrativo da CNBB, constituído pelo 
Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral. 
 
Competência 
I. Art.52. 
Art. 52. Cabe à Presidência, em comunhão com os demais órgãos e no respeito à 
competência de cada um: 
 
a) orientar e acompanhar globalmente a vida e atuação da CNBB, para atingir seus fins, 
segundo o Estatuto e as diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente;         
b) providenciar, em sintonia com o Conselho Episcopal Pastoral e com a colaboração do 
Secretariado Geral, a execução das determinações administrativas emanadas da 
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Assembléia Geral ou do Conselho Permanente, bem como secundar o Conselho Episcopal 
Pastoral, na execução das tarefas que lhe cabem;  
c) pronunciar-se ou agir em nome da CNBB, quando se impuserem decisões urgentes ou 
declarações inadiáveis, consultando, se possível, os outros membros do Conselho 
Permanente; 
d) tratar com a Santa Sé os assuntos próprios da CNBB; 
e) relacionar-se, em nome da CNBB, com o Poder Público, de acordo com o Art. 5o; 
f) desenvolver relações de comunhão e cooperação com as Conferências Episcopais e 
outras entidades eclesiais internacionais, particularmente o CELAM; 
g) criar comissões especiais e grupos de trabalho, em casos urgentes; 
h) dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e do 
Conselho Episcopal Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las;  
i) decidir, para fim urgente, a convocação extraordinária do Conselho Permanente ou do 
Conselho Episcopal Pastoral; 
j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o 
direito canônico e civil e as normas da Conferência; 
k) fazer o que compete à CNBB, conforme os cânones 316 § 2, 317 § 1, 318, 319, 825 
§§ 1-2; 1425, § 4; 1439, §§ 1. 2, 3, e a legislação complementar brasileira ao Código de 
Direito Canônico; 
l) resolver os casos omissos ou duvidosos dos Estatutos da CNBB, do Regimento, ou das 
normas de qualquer órgão, ad referendum do Conselho Permanente; 
m) preparar a proposta de pauta das reuniões ordinárias do Conselho Permanente, 
recebidas as sugestões do Conselho Episcopal Pastoral e dos Conselhos Episcopais 
Regionais. 
 
Reuniões 
I. Art.53. 
Art. 53. A Presidência reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, 
extraordinariamente, por convocação do Presidente, por iniciativa deste, ou por pedido 
conjunto do Vice-Presidente e do Secretário Geral. 
 
Presidente 
I. Art.54. 
Art. 54. Compete especificamente ao Presidente: 
 
a) representar legalmente a CNBB, eclesiástica e civilmente, e, como tal, praticar os atos 
pertinentes às suas funções; 
b) convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, do 
Conselho Episcopal Pastoral e da Presidência; 
c) promulgar os atos e documentos da CNBB, editando-os em sua publicação oficial, ou, 
em casos particulares, por outro meio idôneo; 
d) baixar decretos singulares administrativos; 
e) informar cada Assembléia Geral ordinária a respeito da vida e das atividades da CNBB; 
f) fazer o que compete à CNBB, segundo o cânon 1112 § 1, de acordo com a legislação 
complementar brasileira ao Código de Direito Canônico. 
 
Vice-Presidente 
I. Art.55. 
Art. 55. O Vice-Presidente colabora com o Presidente da CNBB e o substitui em suas 
ausências e impedimentos. 
 
Secretário Geral 
I. Art.56. 
Art. 56. O Secretário Geral colabora com a Presidência e o Conselho Episcopal Pastoral, 
na dinamização e coordenação de todos os setores e atividades da CNBB, conforme as 
diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente, orientando, para isso, os 
serviços e funções do Secretariado Geral. 
I. Art.57. 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
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a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender 
administrativamente a sede nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores; 
b) gerir a administração financeira e patrimonial da CNBB, coadjuvado pelo ecônomo;  
c) cooperar com a Presidência na preparação das reuniões da Assembléia Geral, do 
Conselho Permanente, do Conselho Episcopal Pastoral e da Presidência, coordenar a 
realização delas e garantir a redação das atas, dos decretos, das decisões e atos de tais 
reuniões, levando-os ao conhecimento dos membros da CNBB;  
d) redigir outros documentos cuja elaboração lhe for confiada pelo Presidente da CNBB, 
ou pelo Conselho Permanente; 
e) comunicar às Conferências Episcopais limítrofes os atos e documentos que a 
Assembléia Geral ou o Conselho Permanente determinar enviar-lhes. 
f) cuidar do relacionamento interno e externo da CNBB; 
g) promover e supervisionar as atividades de informação e divulgação da CNBB, 
respondendo pelo setor de comunicação e publicações; 
h) responder pelo arquivo documental e histórico da CNBB, por meio do Centro de 
Documentação e Informação da CNBB, segundo as orientações da Santa Sé e da própria 
Conferência; 
i) apresentar à Presidência, para aprovação, conforme o Art. 13 § 1o, os candidatos a 
subsecretários adjuntos e ecônomo; 
j) nomear os titulares dos cargos do Secretariado Geral e contratar os funcionários da 
CNBB;  
k) propor à aprovação do Conselho Permanente os planos de organização do 
Secretariado Geral e de administração patrimonial e financeira, inclusive o plano de 
cargos e salários, como também o regulamento interno, dos quais trata o Art. 63.  
 
CAPÍTULO VII: CONSELHO EPISCOPAL PASTORAL 
 
Natureza 
I. Art.58. 
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões 
pastorais da Assembléia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e 
coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
 
Constituição 
I. Art.59. 
Art. 59. Constituem o Conselho Episcopal Pastoral a Presidência da CNBB e os 
presidentes das Comissões Episcopais Pastorais. 
 
Competência 
I. Art.60. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
 
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, 
grupos de trabalho e setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
b) em vista da Pastoral Orgânica, manter relacionamento com os organismos e 
instituições de que tratam os Art. 6o, 7o e 12; 
c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades. 
 
Reuniões 
I. Art.61. 
Art. 61. O Conselho Episcopal Pastoral tem reuniões ordinárias, a serem definidas no 
Regimento, podendo ser convocado para reunião extraordinária, pelo Presidente da 
CNBB, ou pela maioria de seus membros. 
 
CAPÍTULO VIII: SECRETARIADO GERAL 
I. Art.62. 
Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência 
e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à 
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coordenação e intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais 
ou regionais, e dos organismos a ela vinculados.  
I. Art.63. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do 
Secretário Geral, com a colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta 
para funcionamento com o seu plano de organização e o da administração financeira e 
patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, para setores e serviços, 
assessores e funcionários da sede nacional.  
 
CAPÍTULO IX: CONSELHOS EPISCOPAIS REGIONAIS 
 
Natureza e constituição 
I. Art.64. 
Art. 64. A CNBB funciona, nas regiões delimitadas pela Assembléia Geral, por meio dos 
Conselhos Episcopais Regionais, formados de todos os membros da CNBB domiciliados na 
região. 
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais atuam também por meio de órgãos 
e entidades por eles instituídos. 
 
Competência 
I. Art.65. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
 
a) fomentar o afeto colegial, o relacionamento, a ajuda recíproca e solidária e a ação 
comum entre os Bispos da região; 
b) promover a aplicação das diretrizes emanadas da Santa Sé e da CNBB; 
c) planejar e promover a Pastoral Orgânica regional, em sintonia com a nacional; 
d) coordenar as atividades regionais com as nacionais da CNBB, mantendo com esta a 
comunhão eclesial e a co-responsabilidade pastoral; 
e) estudar assuntos de interesse eclesial e social da região, posicionar-se e atuar junto 
ao poder público, a serviço do bem comum, e dar conhecimento disso à Presidência da 
CNBB;  
f) definir a própria organização e normas de funcionamento, por meio de Regulamento, 
respeitados os Estatutos e o Regimento da CNBB sobre a matéria; 
g) aprovar as normas do secretariado executivo regional, das comissões e das 
instituições vinculadas ao Conselho Episcopal Regional; 
h) eleger os membros do Conselho Permanente que lhe cabe escolher; 
i) participar na elaboração da pauta do Conselho Permanente, nos termos do Regimento 
da CNBB; 
j) escolher os responsáveis pelos cargos no Conselho Episcopal Regional e escolher ou 
confirmar, de acordo com as normas, os assessores e os responsáveis pelos setores do 
secretariado executivo regional; 
k) apresentar candidatos ao Episcopado; 
l) acompanhar a administração ordinária e dar o consentimento para atos de 
administração extraordinária, de acordo com o direito, quanto aos bens do Conselho 
Episcopal Regional, ou das instituições a este juridicamente vinculadas. 
 
Participação no Conselho Permanente 
I. Art.66. 
Art. 66. No início do quadriênio de que trata o Art. 17, cada Conselho Episcopal Regional 
elegerá, dentre seus membros, um ou mais titulares e dois suplentes, para integrarem o 
Conselho Permanente.  
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais de regiões com até quinze Igrejas 
particulares elegerão um titular; aqueles de regiões com mais de quinze até trinta Igrejas 
particulares elegerão dois titulares; aqueles de regiões com mais de trinta, elegerão três 
titulares. 
 
Colaboração entre Regionais 
I. Art.67. 
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Art. 67. Os Conselhos Episcopais Regionais favoreçam o estudo e a ação conjunta em 
torno de questões e desafios comuns que exigem a reflexão e a cooperação das Igrejas 
particulares de diversas regiões. 
 
CAPÍTULO X: COMISSÕES EPISCOPAIS E GRUPOS DE TRABALHO 
 
I. COMISSÕES EPISCOPAIS PASTORAIS 
 
Natureza e fins  
I. Art.68. 
Art. 68. As Comissões Episcopais Pastorais, cada qual no seu âmbito, e todas, pelos seus 
presidentes, no Conselho Episcopal Pastoral, promovem a Pastoral Orgânica nacional, 
com suas dimensões globais e setores especializados. 
 
Competência 
I. Art.69. 
Art. 69. Cada Comissão Episcopal Pastoral responde pelo estudo, proposta e animação 
dos programas e projetos do seu âmbito de atribuições, em sintonia com as demais 
Comissões, para garantia da unidade da Pastoral Orgânica. 
 
Constituição 
I. Art.70. 
Art. 70. Por proposta do Conselho Permanente, a Assembléia Geral fixa, para cada 
quadriênio, o número de Comissões Episcopais Pastorais, as atribuições e número de 
componentes de cada uma, tendo em vista as diretrizes da Pastoral Orgânica e as 
normas da Santa Sé. 
I. Art.71. 
Art. 71. Os integrantes de cada Comissão Episcopal Pastoral são eleitos pelo Conselho 
Permanente, com exceção do presidente, que será eleito conforme o Art. 43 b. 
Parágrafo único. Sem prejuízo da qualificação e disponibilidade para o cargo, procurar-
se-á garantir uma presença eqüitativa das regiões do País nas Comissões Episcopais 
Pastorais e outras comissões ou grupos de trabalho. 
 
Organização 
 
I. Art.72. 
Art. 72. Cada Comissão Episcopal Pastoral decide sobre sua organização interna, 
estabelece com o Conselho Episcopal Pastoral o próprio programa de trabalho e o 
financiamento das atividades e indica seus assessores, para a aprovação e nomeação, 
nos termos do Art. 13 §§ 1o, 2o, 3o. 
 
Encaminhamento dos resultados 
I. Art.73. 
Art. 73. As Comissões Episcopais Pastorais, por iniciativa própria, não se pronunciarão 
nem se posicionarão publicamente, não editarão estudos nem documentos, e suas 
conclusões, propostas e resultados obtidos são encaminhados ao órgão competente em 
cada caso, para a devida providência. 
 
II. COMISSÕES ESPECIAIS E GRUPOS DE TRABALHO  
I. Art.74. 
Art. 74. Para atendimento de seus objetivos, a CNBB, nos termos deste Estatuto, pode 
criar outras comissões, estáveis ou não, formadas somente de membros da CNBB, não 
enquadradas nos Arts. 68-72 deste Estatuto, ou também grupos de trabalho eventuais, 
cujos integrantes podem não ser membros da Conferência. 
I. Art.75. 
Art. 75. Toda comissão ou grupo de trabalho está a serviço de um órgão constitutivo da 
CNBB. 
Parágrafo único. Aplica-se às comissões e grupos de trabalho o estabelecido no Art. 73. 
I. Art.76. 
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Art. 76. Cada comissão ou grupo de trabalho estabelece, com o órgão a que serve, o 
programa de trabalho, a eventual assessoria e o financiamento das atividades. 
 
CAPÍTULO XI: CONSELHOS ECONÔMICO E FISCAL 
 
I. CONSELHO ECONÔMICO 
 
Finalidade e competência 
I. Art.77. 
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas 
pelo direito canônico e determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por 
meio de pareceres e decisões, com os responsáveis pela gestão administrativa e 
financeira da Conferência.  
I. Art.78. 
Art. 78. Ao Conselho Econômico compete, em particular, dar o consentimento para os 
atos de administração extraordinária, quando o direito canônico e as normas da CNBB o 
exigirem para a validade de tais atos. 
 
Constituição e funcionamento 
I. Art.79. 
Art. 79. O Conselho Econômico organiza-se e funciona de acordo com o Regimento da 
CNBB, tendo como membros o Presidente e o Secretário Geral da CNBB e três 
presidentes de Comissões Episcopais Pastorais, escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O ecônomo e dois peritos em direito civil e economia participam das 
reuniões do Conselho Econômico, com voz, sem voto. 
 
II. CONSELHO FISCAL 
 
Constituição 
I. Art.80. 
Art. 80. O Conselho Permanente elege, dentre os membros da CNBB, um Conselho 
Fiscal, constituído de três titulares e dois suplentes. 
 
§ 1º Os membros do Conselho Fiscal não poderão ser escolhidos dentre os integrantes 
do Conselho Episcopal Pastoral. 
§ 2º O Conselho Fiscal, para o desempenho de sua tarefa, pode convocar peritos e 
assessores. 
 
Competência 
I. Art.81. 
Art. 81. Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, 
tanto a respeito da administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de 
encerramento de mandato, perante o Conselho Permanente, para a deliberação deste. 
 
CAPÍTULO XII: ADMINISTRAÇÃO DOS BENS 
 
Bens e rendimentos 
I. Art.82. 
Art. 82. As atividades da CNBB são mantidas pelas rendas de seu patrimônio estável, 
por campanhas anuais e doações, pelas contribuições das Igrejas particulares e ajudas 
de outras instituições. 
 
Administração 
I. Art.83. 
Art. 83. Na administração dos bens, sigam-se fielmente as normas do direito eclesiástico 
universal e particular, a legislação civil pertinente, as diretrizes e normas da CNBB. 
I. Art.84. 
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Art. 84. A Presidência da CNBB será regularmente informada sobre a gestão patrimonial 
e financeira da CNBB e deve ser consultada sobre os atos administrativos, inclusive os 
ordinários, que, em vista da situação econômica da entidade, sejam relevantes.  
 
Atos de administração extraordinária 
I. Art.85. 
Art. 85. Quanto aos atos de administração extraordinária, valem para a CNBB as normas 
do direito universal e da legislação complementar para o Brasil, com as determinações do 
Regimento sobre quem os pode praticar e as condições para a sua validade. 
 
O Ecônomo 
I. Art.86. 
Art. 86. Sob a supervisão da Presidência, por meio do Secretário Geral, o ecônomo 
exerce suas funções, dentro dos limites de suas atribuições, cuidando: 
 
a) da administração ordinária dos bens móveis e imóveis, em particular da sede nacional 
da CNBB; 
b) da conservação, rentabilidade e correta utilização do patrimônio; 
c) da administração dos diversos setores e do pessoal, respeitando a justiça social, a 
legislação trabalhista e previdenciária; 
d) das receitas e despesas aprovadas; 
e) da elaboração do projeto de orçamento e do balanço anuais; 
f) dos atos de administração extraordinária, com o consentimento prévio e a licença dos 
órgãos competentes. 
 
CAPÍTULO XIII: DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
I. Art.87. 
Art. 87. Este Estatuto canônico, uma vez reconhecido pela Santa Sé e promulgado por 
decreto do Presidente da CNBB, entra imediatamente em vigor, no que couber, 
respeitados contudo os mandatos de todos os cargos, o funcionamento e competência da 
atual Comissão Episcopal de Pastoral (CEP), bem como a composição do Conselho 
Permanente, até que, em 2003, no final do quadriênio, a Assembléia Geral realize as 
eleições pelas novas regras e se constituam o novo Conselho Permanente, o Conselho 
Episcopal Pastoral e os demais órgãos da CNBB, de acordo com este Estatuto.  
I. Art.88. 
Art. 88. Este Estatuto poderá ser modificado pela Assembléia Geral, seguindo-se o 
disposto no Art. 87. 
I. Art.89. 
Art. 89. Para sua ordenada e eficaz aplicação, o Estatuto canônico é particularizado e 
complementado pelo Regimento. 
I. Art.90. 
Art. 90. Para atender à legislação do País, conta a CNBB com o Estatuto civil. 
I. Art.91. 
Art. 91. As instituições de que trata o Art. 12 devem, dentro de dois anos a contar da 
promulgação deste Estatuto canônico, ajustar os próprios Estatutos às novas normas, 
para aprovação do Conselho.  
 
Permanente. 
I. Art.92. 
Art. 92. A Assembléia Geral, no prazo de um ano, a contar da promulgação deste 
Estatuto canônico, promoverá a revisão do Estatuto Civil e do Regimento da CNBB. 
 
Brasília–DF, 31 de maio de 2002. 
 
REGIMENTO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB) 
 
Texto aprovado pela Assembléia Geral e promulgado pelo Presidente da CNBB 
 
Observações prévias 
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1. Conforme a Assembléia Geral foi notificada durante o estudo e discussão do projeto, 
após a aprovação do Regimento se fez a numeração de seus artigos e uma revisão geral 
do mesmo, quanto à linguagem e à técnica legislativa, em vista da publicação, sem 
prejuízo da fidelidade ao texto aprovado. 
 
2. Os títulos e subtítulos não foram objeto de votação. Mantêm-se na edição como ajuda 
para se localizar mais rapidamente um ponto desejado. 
 
3. As notas de rodapé, também não votadas, indicam as fontes imediatas do Regimento 
e sua correspondência com o Estatuto Canônico.  
 
4. A sigla Est. Can. refere-se sempre ao novo Estatuto Canônico; cân. significa um cânon 
do Código de Direito Canônico. 
 
Brasília–DF, 22 de maio de 2002 
P – nº 0405/02 
 
Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB 
 
Decreto n. 02/2002 
 
O Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no exercício da atribuição que 
lhe é conferida no art. 22 c, do Estatuto Canônico da CNBB de 1986, ainda em vigor, 
 
CONSIDERANDO que 
 
a) a 40a Assembléia Geral da CNBB aprovou, em 17 de abril de 2002, o novo Regimento 
desta Conferência; 
b) de acordo com o art. 330 do referido Regimento, este entrou imediatamente em vigor 
ao se proclamar sua aprovação pela Assembléia Geral, salvo o indicado no § 1o do 
mesmo artigo; 
c) o Presidente da CNBB deve fazer o que é disposto no art. 330, § 2o, do novo 
Regimento, a saber, mandar publicá-lo na forma indicada no art. 218 e seu parágrafo 
único do mesmo Regimento; 
 
DECRETA que seja publicado o texto do Regimento da CNBB, aprovado pela 40a 
Assembléia Geral e devidamente revisado com vistas à sua edição; 
 
DETERMINA que, de acordo com o art. 54 c, do novo Estatuto Canônico, e o art. 218 a, e 
seu parágrafo único, do novo regimento, seja este: 
 
a) publicado na série dos documentos oficiais da CNBB (Coleção Azul), sob o nº 70, com 
data de 31 de maio de 2002. 
b) editado o quanto antes no Comunicado Mensal, órgão oficial da CNBB. 
 
Brasília–DF, 22 de maio de 2002. 
 
† JAYME HENRIQUE CHEMELLO 
Presidente 
 
† RAYMUNDO DAMASCENO ASSIS 
Secretário Geral 
 
Disposições preliminares: Natureza e sistematização das normas regimentais 
 
II. Art.1. 
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Art. 1. Este Regimento, indicando o modo de proceder ordenadamente na aplicação das 
normas estatutárias, particulariza, explicita e suplementa as disposições do Estatuto 
Canônico da CNBB1. 
II. Art.2. 
Art. 2. As normas do Regimento não podem contrariar o Estatuto, devendo sempre ser 
entendidas em acordo com este. 
II. Art.3.  
Art. 3. Este Regimento se estrutura em capítulos com o mesmo número, nome e 
seqüência dos do Estatuto Canônico, de que é concretização e determinação prática2. 
 
CAPÍTULO I: NATUREZA E MISSÃO 
 
I. ACOLHIMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS MEMBROS 
II. Art.4. 
Art. 4. Todos os membros da CNBB sentir-se-ão nela acolhidos e valorizados, não se 
fazendo distinção entre eles em razão de idéias ou de opção pastoral, na distribuição de 
funções e tarefas, ou no aproveitamento de propostas e emendas, salva a qualidade do 
serviço ou do documento3. 
II. Art.5. 
Art. 5. Para fomentar a permanente atualização de seus membros, a CNBB, pela 
Comissão Episcopal encarregada dos ministérios ordenados, promoverá ou aprovará e 
acompanhará os encontros e cursos a esse fim destinados no País, principalmente para 
os membros de recente escolha, bem como favorecerá a participação deles em cursos 
promovidos pela Santa Sé4. 
 
II. COMUNHÃO SOLIDÁRIA 
 
Com a Santa Sé 
II. Art.6. 
Art. 6. Como fruto e expressão da comunhão com a Sé Apostólica, a CNBB acolherá suas 
decisões e diretrizes, difundirá os documentos pontifícios, empenhar-se-á em preparar 
com seus membros os Sínodos dos Bispos, promoverá e favorecerá as campanhas e 
coletas pontifícias, particularmente o Mês Missionário e o “Óbolo de são Pedro”5. 
 
Ação missionária “além-fronteiras” 
II. Art.7. 
Art. 7. A CNBB manifestará sua solicitude para com a Igreja universal, por meio de 
acordos e projetos de primeira evangelização e de caridade solidária com outros povos, 
particularmente os mais pobres6. 
 
Campanhas da Evangelização e da Fraternidade 
II. Art.8. 
Art. 8º As campanhas anuais da CNBB, no Advento e na Quaresma, promoverão, 
juntamente com seus objetivos evangelizadores, a solidariedade dos fiéis para com as 
instituições eclesiais e iniciativas pastorais a serem mantidas e para com os irmãos 
oprimidos pela miséria ou a injustiça, bem como serão sinais da caridade serviçal e 
solidária e do anseio de justiça e paz de nossas Igrejas particulares, comunidades, 
movimentos e organizações7. 
 
“Igrejas irmãs” 
II. Art.9. 
Art. 9. Como parte integrante da Pastoral Orgânica nacional, incrementar-se-á, por meio 
do Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP), o Programa “Igrejas irmãs” e outros projetos 
de ajuda intereclesial, contando-se com os recursos e serviços das Campanhas da 
Evangelização e da Fraternidade, da Cáritas e de outros organismos vinculados à CNBB, 
fomentando-se assim a solidariedade entre os Pastores e entre suas Igrejas8. 
 
Ajuda pastoral 
II. Art.10. 
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Art. 10. Em consonância com o CONSEP, responsável pela execução e coordenação da 
Pastoral Orgânica nacional,9 o Secretariado Geral, as Comissões Episcopais Pastorais e os 
organismos vinculados à CNBB estarão à disposição dos Conselhos Episcopais Regionais e 
de seus secretariados executivos, bem como das Igrejas locais que o solicitarem, para o 
incremento da Pastoral Orgânica e a execução das diretrizes pastorais da CNBB, 
respeitadas as peculiaridades de cada Igreja particular ou região da CNBB e as 
orientações de seus Pastores10.  
 
III. RELACIONAMENTO NA IGREJA 
 
Com a Sé Apostólica 
II. Art.11. 
Art. 11. A Presidência da CNBB, em contato com a Santa Sé, coordenará, juntamente 
com os Conselhos Episcopais Regionais, a programação e realização das visitas 
qüinqüenais dos Bispos do Brasil aos sepulcros dos Apóstolos Pedro e Paulo, ao Santo 
Padre e às instituições da Santa Sé11. 
 
Com a Nunciatura Apostólica 
II. Art.12. 
Art. 12. É função da Presidência o relacionamento regular entre a CNBB e a Nunciatura 
Apostólica, sobre todas as questões que entram na competência específica de ambas, 
mantendo-a também informada sobre a vida e atividades da CNBB12. 
 
Com as Conferências Episcopais e o CELAM:13 

II. Art.13. 
Art. 13. A CNBB manterá relações fraternas com as demais Conferências Episcopais, 
particularmente com aquelas das quais recebe agentes pastorais ou recursos e com as 
daqueles países para os quais envia missionários. 
II. Art.14. 
Art. 14. A CNBB procurará crescer sempre mais em comunhão e solidariedade com as 
Igrejas da América e favorecerá os encontros de estudo e de programação pastoral com 
as Conferências Episcopais dos países limítrofes com o Brasil. 
II. Art.15. 
Art. 15. Com o CELAM a CNBB manterá permanente intercâmbio e intensa colaboração. 
 
Com organismos eclesiais nacionais 
II. Art.16. 
Art. 16. Com o fim de favorecer a comunhão e participação na vida e atividade da 
Igreja, a CNBB realizará, sob sua superior direção, reuniões regulares com os dirigentes 
dos organismos representativos das diversas parcelas do povo de Deus e dos organismos 
vinculados a ela, bem como promoverá, periodicamente, encontros mais amplos com 
eles, para reflexão e consulta sobre a Pastoral Orgânica nacional, em vista da realidade 
do País14. 
 
§ 1º. As reuniões regulares com a direção dos organismos mencionados acima far-se-ão 
entre a Presidência da CNBB e as presidências dos mesmos. 
 
§ 2º Ao CONSEP, em razão de sua competência estatutária, cabe a organização dos 
encontros periódicos mais amplos, com o apoio da Presidência e do Secretariado Geral15. 
 
§ 3º Ao Conselho Permanente compete aprovar regulamento específico para tais 
reuniões e encontros e ser informado dos seus resultados. 
 
IV. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE CIVIL 
 
Com as autoridades públicas16 

II. Art.17.  
Art. 17. Compete à Presidência da CNBB relacionar-se com as autoridades públicas, 
naquilo que é do interesse do País e da Igreja em âmbito nacional.  
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Parágrafo único. Tratando-se de assunto regional ou local, a Presidência da CNBB atua, 
se for solicitada ou urgir o bem comum, sempre em acordo com o respectivo Conselho 
Episcopal Regional ou com o Pastor interessado. 
II. Art.18. 
Art. 18. Em questões urgentes e estando ausente a Presidência, cabe ao Secretariado 
Geral representar a CNBB, nos contatos com as autoridades e a sociedade civil, cuidando 
para que seus posicionamentos representem exatamente o pensar comum da CNBB e 
informando de tudo a Presidência. 
 
Com a realidade sociopolítica e cultural17 

II. Art.19. 
Art. 19. A fim de melhor colaborar com a realidade sociopolítica do País, visando ao bem 
comum, a CNBB mantém assessoria específica, para o diálogo com os poderes 
legislativo, executivo e judiciário e para acompanhamento das atividades destes 
relacionadas com a missão da Igreja. 
II. Art.20. 
Art. 20. A CNBB mantém assessoria especial de diálogo e colaboração com a realidade 
sociocultural no País e com organizações não-governamentais, a serviço do bem comum. 
 
V. DIÁLOGO ECUMÊNICO E INTER-RELIGIOSO 
II. Art.21. 
Art. 21. O diálogo ecumênico e o inter-religioso da CNBB, bem como as atividades a eles 
correspondentes, cabem à Comissão Episcopal Pastoral para isto designada pela 
Assembléia Geral, ressalvada a função específica do Presidente da CNBB, quando se trata 
de representar oficialmente a esta18. 
 
VI. COMUNICAÇÃO SOCIAL: COM OS MEMBROS E ENTIDADES ECLESIAIS 
II. Art.22. 
Art. 22. A CNBB procurará relacionar-se com os seus membros, órgãos e entidades de 
que trata o Estatuto Canônico19, por meio do Secretariado Geral, pelo envio de 
correspondência, de documentos, do boletim de notícias e do órgão oficial da CNBB20. 
 
Notícias sobre a vida e missão da Igreja 
II. Art.23. 
Art. 23. A CNBB envidará esforços para estabelecer a verdade dos fatos que envolvam a 
vida e missão da Igreja, quando distorcidos pela mídia. 
 
Órgãos de divulgação 
II. Art.24. 
Art. 24. Para todos os efeitos, o órgão de divulgação oficial da CNBB é o Comunicado 
mensal. 
Parágrafo único. Havendo urgência na promulgação de decreto ou documento oficial da 
CNBB, pode o Presidente valer-se do boletim semanal Notícias, ou de outro meio idôneo, 
cuidando-se, contudo, de que o texto promulgado seja publicado também no Comunicado 
mensal21. 
 
Rede eletrônica de comunicação 
II. Art.25. 
Art. 25. A CNBB favorecerá a criação e funcionamento de uma rede de informação 
eletrônica entre ela e os seus membros, as dioceses e entidades eclesiais do País, aberta 
à comunicação internacional. 
 
CAPÍTULO II: CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
 
I. MEMBROS 
 
Novos membros 
II. Art.26. 
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Art. 26. Publicada a escolha de um novo membro da CNBB, o Secretário Geral, 
juntamente com a saudação em nome da entidade, enviará os Estatutos e Regimento 
desta e as informações pertinentes, para a plena integração do novo membro na vida e 
atividades da Conferência. 
 
Membros eméritos 
II. Art.27. 
Art. 27. A CNBB manterá com os membros eméritos o relacionamento e correspondência 
que tem com os membros efetivos e, de acordo com as normas jurídicas e o Estatuto 
canônico, valer-se-á da capacitação e experiência que os eméritos possuem, em 
comissões, encargos e tarefas, para o bem da Igreja22. 
 
II. ÓRGÃOS CONSTITUTIVOS 
II. Art.28. 
Art. 28. Os órgãos constitutivos da CNBB, com exceção do Secretariado Geral, são 
colegiados formados somente de membros efetivos desta, garantidas a presença e 
participação dos Bispos eméritos, bem como a colaboração de outros fiéis, conforme 
definidas no Estatuto Canônico e neste Regimento23. 
 
III. ORGANISMOS VINCULADOS À CNBB 
 
Comunhão efetiva 
II. Art.29. 
Art. 29. Cada organismo vinculado estatutariamente à CNBB, respeitada a própria 
autonomia institucional, mas consciente da função eclesial que exerce, como auxiliar do 
corpo episcopal na missão de evangelizar e promover o bem comum, manterá comunhão 
efetiva com a CNBB: 
 
a) programando e executando suas tarefas específicas, em sintonia com as orientações 
doutrinais e diretrizes pastorais da Conferência; 
b) mantendo comunicação assídua com o Secretariado Geral e o CONSEP, diretamente 
ou por meio da Comissão Episcopal Pastoral com que se relaciona; 
c) trabalhando em acordo com o Bispo encarregado de acompanhá-lo, em nome da 
CNBB24. 
Atuação regional e local 
II. Art.30. 
Art. 30. Os organismos vinculados à CNBB atuarão no âmbito regional ou local, com a 
aprovação da autoridade competente, que, na região, é o Conselho Episcopal Regional ou 
seu secretariado executivo; na diocese, é a autoridade diocesana e nos institutos de vida 
consagrada é o respectivo superior.  
 
Posicionamentos públicos 
II. Art.31. 
Art. 31. Em caso de declaração ou posicionamento públicos, embora falando e agindo 
somente em nome próprio, o organismo entrará em contato prévio com a CNBB25. 
 
Informações e prestação de contas 
II. Art.32. 
Art. 32. Anualmente, cada organismo informa o CONSEP sobre sua atuação pastoral e 
programação de atividades, bem como, conforme o direito canônico, presta contas à 
Presidência da CNBB da situação patrimonial e apresenta o balanço e orçamento26. 
 
IV. ASSESSORES E PERITOS 
 
Relação estável ou transitória  
II. Art.33. 
Art. 33. Os assessores de que tratam o Estatuto e o Regimento têm uma relação estável 
de colaboração com a CNBB, distinguindo-se dos peritos, chamados para uma tarefa 
transitória, finda a qual cessa seu compromisso com a Conferência. 
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Requisitos para o cargo de assessor 
II. Art.34. 
Art. 34. Além das qualidades exigidas no Estatuto Canônico27, para o cargo de assessor 
também neste se requer amor à santa Igreja e fidelidade a seu Magistério, capacidade de 
diálogo, de vida e trabalho comunitários, maturidade e equilíbrio, discrição e 
relacionamento fraterno. 
II. Art.35. 
Art. 35. Antes de ser apresentado pela Presidência para apreciação do Conselho 
Permanente28, deve constar que o candidato tem os requisitos necessários para o cargo, 
está disponível e tem o consentimento de seus superiores eclesiásticos.  
Parágrafo único. Tratando-se de leigos, requer-se também a aprovação prévia da 
autoridade diocesana. 
 
Contrato com a CNBB 
II. Art.36. 
Art. 36. O contrato escrito entre a CNBB e o assessor estabelecerá, entre outras 
cláusulas, a aceitação por parte dele das normas da entidade, as gerais e as específicas 
para os assessores, a duração do contrato, o tempo que dedicará às suas tarefas, a 
residência e local de trabalho, a aceitação do regulamento interno da sede nacional da 
Conferência29. 
 
Vinculação com a Presidência 
II. Art.37. 
Art. 37. Mesmo dependendo imediatamente da Comissão ou do responsável pelo setor a 
que serve, todos os assessores estão vinculados à Presidência, por meio do Secretário 
Geral30. 
 
Comunhão efetiva com a CNBB 
II. Art.38. 
Art. 38. Aplica-se aos assessores, no que couber, o que o art. 29 dispõe sobre os 
organismos31. 
 
Atuação fora da sede nacional  
II. Art.39. 
Art. 39. Vale também para os assessores o que determina o art. 30.  
II. Art.40. 
Art. 40. Na aceitação de convites para participar de eventos no Brasil ou no exterior, na 
condição de assessor da CNBB, o interessado verificará previamente a conveniência de 
sua participação, com o presidente da Comissão Episcopal Pastoral a que se liga ou com 
o responsável do setor em que atua, bem como receberá a aprovação do Secretário 
Geral da CNBB. 
 
Rescisão do contrato 
II. Art.41. 
Art. 41. Por razão grave, pode a Presidência rescindir o contrato com o assessor, tendo 
antes dialogado com este, consultado a comissão ou o responsável pelo setor a que está 
ligado e a autoridade eclesiástica de que depende, e respeitando as exigências da justiça 
e da caridade. 
 
Escolha de perito 
II. Art.42. 
Art. 42. A escolha de perito para tarefas determinadas cabe ao responsável pelo setor 
ou ao presidente da respectiva comissão, comunicando-se o fato ao Secretário Geral. 
 
Participação nas reuniões da CNBB32 

II. Art.43. 
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Art. 43. Salvo as normas específicas para a Assembléia Geral, a participação de 
assessores e peritos, bem como de convidados das entidades indicadas no Est. Can. arts. 
6o; 7o; 12, nas reuniões dos órgãos da CNBB é condicionada: 
 
a) à real utilidade dessa participação, para o desenvolvimento de suas atividades; 
 
b) ao convite de quem dirige os trabalhos; 
 
c) à ressalva do caráter episcopal do órgão e da responsabilidade própria dos membros 
da CNBB, nas reuniões e nas decisões. 
 
CAPÍTULO III: NORMAS GERAIS 
 
I. ÂMBITO DAS NORMAS GERAIS 
II. Art.44. 
Art. 44. Respeitadas as regras próprias a cada órgão, as normas gerais estatutárias e 
regimentais da CNBB, complementadas com as das Assembléias Gerais, nos termos do 
Est. Can. art. 15, valem, com as devidas adaptações, para todos os órgãos, no que 
couberem, e servem de orientação na elaboração de regras específicas para os 
mesmos33. 
 
II. REUNIÕES DE ÓRGÃOS DA CNBB 
 
Convocação de reunião 
II. Art.45. 
Art. 45. Em toda convocação para reunião de órgão da CNBB, feita por quem de direito, 
deve constar local, dia e hora do início da reunião e uma indicação ao menos sumária da 
pauta. 
 
§ 1º Deve haver um prazo razoável, entre a convocação e o início da reunião, 
estabelecido por norma escrita ou costume, tanto para as reuniões ordinárias como para 
as extraordinárias. 
 
§ 2º A convocação deve ser feita na forma e meio determinados, salva a validade, 
quando feita doutra forma idônea. 
 
Comissão de Escrutínios 
II. Art.46. 
Art. 46. A Comissão de Escrutínios tem a função de supervisionar as votações e a 
apuração dos votos deliberativos ou eletivos de algum órgão da CNBB. 
 
§ 1º Quando um órgão reunido dela necessitar, sua presidência indica e o plenário 
aprova a Comissão de Escrutínios, formada de ao menos três membros, com ajuda, se 
preciso, de colaboradores aprovados pela presidência. 
 
§ 2º Haverá sempre Comissão de Escrutínios para as deliberações e eleições da 
Assembléia Geral e do Conselho Permanente. 
 
§ 3º Responde pela Comissão o coordenador desta, indicado pela presidência.  
 
§ 4º A Comissão trabalha em permanente diálogo com a presidência do órgão. 
 
Comissão Jurídica 
II. Art.47. 
Art. 47. Não havendo ou não estando presente a Comissão Jurídica, o órgão da CNBB 
que, reunido, precisar dela pode criá-la para a ocasião, formada de ao menos três 
membros, para os fins e nas condições do art. 115. 
 
Atos e pronunciamentos34 



 24
II. Art.48. 
Art. 48. O órgão que pode agir e pronunciar-se publicamente, em nome próprio ou em 
nome da CNBB, fará constar claramente quando age ou se pronuncia em nome desta; 
caso contrário, presume-se que o faz em nome próprio. 
Parágrafo único. A Assembléia Geral sempre age ou se pronuncia oficialmente em 
nome da CNBB. 
 
Atas 
II. Art.49 
Art. 49. Além das reuniões de que pelo Estatuto ou pelo Regimento seja obrigatório 
fazer ata, far-se-ão atas também das reuniões de órgãos da CNBB em que se tomaram 
decisões ou houve eleições.  
 
§ 1º As atas serão redigidas pelo secretário do órgão, se houver, ou por um secretário 
indicado para aquela ocasião. 
 
§ 2º Serão distribuídas cópias ou feita leitura das atas aos participantes da reunião, 
antes da aprovação, para eventuais emendas. 
 
§ 3º As atas serão aprovadas pelos membros em reunião, em votação a descoberto, 
supondo-se incluídas nelas as emendas apresentadas e não contestadas. 
 
§ 4º As atas serão assinadas pelo presidente e pelo secretário da reunião. 
 
Registro eletrônico 
II. Art.50. 
Art. 50. Para ajudar na redação das atas, esclarecer sobre o que foi dito de público e 
para documentação, as reuniões dos órgãos da CNBB, principalmente as da Assembléia 
Geral e as do Conselho Permanente, podem ser registradas eletronicamente. 
 
§ 1º O uso de tais gravações é reservado ao secretário do respectivo órgão ou, tratando-
se da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e do CONSEP, ao Secretariado Geral da 
CNBB. 
 
§ 2º Neste último caso, ao Secretário Geral compete decidir, de acordo com a 
Presidência, por quanto tempo, não inferior a cinco anos, conservar os registros 
eletrônicos, visando-se também ao interesse histórico do acervo. 
 
III. DIREITO DE VOZ 
 
Existência do direito 
II. Art.51. 
Art. 51. Os membros da CNBB, os convidados e assessores têm direito à manifestação 
do próprio pensamento perante a Assembléia Geral e as reuniões dos demais órgãos da 
CNBB, observadas as normas a isto referentes. 
 
Exercício do direito 
II. Art.52. 
Art. 52. O direito de voz é exercido somente a convite da presidência, ou quando constar 
na ordem dos trabalhos estabelecida pela presidência e mediante pedido prévio, exceto 
quando se tratar de questões de ordem.  
 
Pedido prévio 
II. Art.53. 
Art. 53. O pedido prévio far-se-á ordinariamente por escrito ou conforme indicação do 
coordenador da sessão. 
 
Concessão da palavra 
II. Art.54. 
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Art. 54. A concessão do uso da palavra será feita segundo a ordem dos pedidos. 
Parágrafo único. Depois que se tiverem manifestado todos os que pediram, poderá, se 
houver tempo, ser-lhes concedido novamente o uso da palavra, por uma só vez, para 
réplica ou esclarecimento. 
 
Duração da intervenção 
II. Art.55. 
Art. 55. O tempo para qualquer intervenção em plenário da Assembléia Geral ou em 
reuniões de outros órgãos da CNBB é de três minutos, podendo o coordenador da sessão, 
por razão justa, diminuí-lo ou, excepcionalmente, aumentá-lo. 
 
Síntese escrita da intervenção 
II. Art.56. 
Art. 56. Quem fizer uso da palavra no plenário entregará, para constar em ata, uma 
síntese escrita da intervenção. 
 
Questão de ordem 
II. Art.57. 
Art. 57. Entende-se por “questão de ordem” toda intervenção em plenário para solicitar 
ao presidente a clarificação ou execução da ordem dos trabalhos ou da pauta, bem como 
o cumprimento do Estatuto, do Regimento, de outras normas da CNBB, de decisões da 
Assembléia Geral ou do Conselho Permanente, que estejam sendo esquecidos ou 
desrespeitados, durante os trabalhos. 
II. Art.58. 
Art. 58. Nas reuniões da CNBB, mediante solicitação ao presidente da reunião, é 
facultada a palavra, mesmo fora da programação, para “questão de ordem”, podendo o 
requerente falar uma só vez, sem direito a réplica. 
 
§ 1º O presidente solucionará as “questões de ordem” ou passará a solução à Comissão 
Jurídica, se houver, cabendo da solução dada recurso ao plenário, dentro do prazo 
peremptório de três horas, em caráter definitivo. 
 
§ 2º O plenário decidirá por votação a descoberto, imediatamente após a interposição do 
recurso, podendo previamente explicar-se quem, conforme o parágrafo anterior, deu a 
solução contestada. 
 
IV. DIREITO DE VOTO: DISPOSITIVOS GERAIS 
 
Presença requerida para deliberação ou eleição 
II. Art.59. 
Art. 59. Em qualquer órgão da CNBB, só pode haver deliberação ou eleição, se estiver 
presente a maioria dos membros que o compõem, aplicando-se ao caso o art. 83, se 
couber, e salvo quorum especial de presença, exigido em determinadas matérias. 
Parágrafo único. Nada impede que, enquanto não haja quorum, os membros presentes 
possam estudar e discutir os diversos assuntos e fazer encaminhamentos que não 
tenham valor decisório.  
 
Tipos de votação 
II. Art.60. 
Art. 60. Salvo norma específica, nas deliberações, a votação pode ser a descoberto ou 
secreta, seja por determinação do presidente, seja por solicitação de membro do órgão 
que está reunido, sempre com aprovação dos membros presentes.  
Parágrafo único. A votação a descoberto é feita por alçada de mão e a votação secreta 
é feita por escrito ou por outro processo que garanta o sigilo do voto. 
 
Apuração dos votos a descoberto 
II. Art.61. 
Art. 61. Nas votações a descoberto, os votos serão fielmente apurados, cuidando disto a 
Comissão de Escrutínios, se houver. 
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Voto nulo35 

II. Art.62. 
Art. 62. O voto é considerado nulo, se não obedecer aos requisitos do direito canônico 
ou das normas da CNBB para a sua validade, particularmente se não for facilmente 
detectável a vontade do votante, por ser genérico ou obscuro ou incerto.  
Parágrafo único. Não será considerado genérico nem incerto o voto dado em apoio a 
ponto claramente determinado da intervenção de um participante, quando esta 
intervenção tiver sido entregue por escrito. 
 
Contagem dos votos de abstenção e nulos 
II. Art.63. 
Art. 63. Os votos de abstenção e os nulos também serão contados, a fim de se calcular o 
número de votantes, determinante da maioria exigida. 
 
Determinação da maioria exigida: 
II. Art.64. 
Art. 64. Obtido o quorum para haver votação, a maioria, exigida para aprovação de 
proposição ou documento, ou para eleição de alguém, será calculada, salvo disposição 
especial do direito, sobre os que efetivamente votaram, mesmo que tenham votado por 
abstenção, ou dado voto nulo.  
 
Proclamação dos resultados 
II. Art.65. 
Art. 65. Nas reuniões em que a Presidência da CNBB tem a direção, cabe ao Secretário 
Geral anunciar oficialmente o resultado das votações; nas outras reuniões, isto cabe 
àquele que preside. 
 
Impugnação de deliberação ou de eleição 
II. Art.66. 
Art. 66. Qualquer impugnação de deliberação ou de eleição, se constar a invalidade da 
votação, ou erro ou fraude na apuração, deve ser apresentada por escrito ao presidente 
dos trabalhos, acompanhada das provas ou indícios, dentro do prazo peremptório de três 
horas, a contar do anúncio do resultado ao plenário. 
 
§ 1º Esgotado esse prazo, se contudo aparecer prova irrefragável da nulidade da votação 
ou de erro ou fraude na apuração, apresentar-se-á recurso extraordinário, até o final da 
penúltima sessão prevista no programa da reunião ou da Assembléia Geral. 
 
§ 2º Havendo impugnação ou recurso, julga-los-á em caráter definitivo uma comissão 
formada de ao menos três membros, escolhidos pelo presidente da sessão e aprovados 
pelo plenário. 
 
§ 3º Na dúvida, a comissão decretará a validade da deliberação ou eleição contestada. 
 
§ 4º O veredicto da comissão será comunicado pelo presidente ao plenário, antes do 
final da reunião ou da Assembléia Geral, na forma mais conveniente. 
 
Reconhecimento da validade 
II. Art.67. 
Art. 67. Decorrido o prazo para impugnação e não tendo havido esta, considerar-se-ão 
válidas as deliberações ou eleições que tenham obtido a maioria requerida de votos 
favoráveis, salvo o recurso extraordinário, e o presidente, quando for o caso, anunciará 
dia e hora da posse dos eleitos. 
 
Guarda das cédulas 
II. Art.68. 
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Art. 68. Somente encerrada a Assembléia Geral ou a reunião de outro órgão, na qual 
houve deliberação ou eleição, serão destruídas as cédulas utilizadas, que, até então, 
estavam sob a guarda da Comissão de Escrutínios. 
 
V. DELIBERAÇÕES 
 
Procedimentos para aprovação de documentos 
II. Art.69. 
Art. 69. Quanto aos documentos oficiais, seguir-se-á, com as devidas adaptações, o que 
se determina neste Regimento, a respeito dos procedimentos para os diferentes temas, 
nas Assembléias Gerais. 
 
Opções de voto deliberativo 
II. Art.70. 
Art. 70. Nas deliberações, salvo regras específicas, as opções de voto são: “Sim”, “Sim 
com emenda”, “Não”, “Abstenção”. 
 
Voto “Sim com emenda” 
II. Art.71. 
Art. 71. O voto “Sim com emenda” é computado sempre como favorável à proposição36.  
Parágrafo único. O voto “Sim com emenda”, para ser considerado tal, deve ser 
acompanhado de emenda escrita, entregue juntamente com o voto; caso contrário, será 
considerado simplesmente “Sim”. 
 
Aproveitamento de emenda 
II. Art.72. 
Art. 72. Mesmo não havendo obrigação de aproveitamento das emendas sobre um texto 
que obteve a maioria favorável, se um número significativo apresentou uma emenda não 
contraditória ao texto, mas integrável a este, sem prejuízo de sua qualidade e coerência 
global, recomenda-se, para maior unidade, o aproveitamento de tal emenda. 
 
Pedido de destaque 
II. Art.73. 
Art. 73. O pedido de destaque limitar-se-á a solicitar o retorno ao texto original 
aprovado, mas eliminado ou corrigido pela comissão de redação, ou o aproveitamento de 
emenda própria, apresentada por escrito, juntamente com a folha de votação, mas não 
acolhida pela comissão encarregada do texto. 
II. Art.74. 
Art. 74. O pedido de destaque deve respeitar as seguintes normas: 
 
a) é apresentado no plenário que aprecia a proposta de redação final, antes da votação 
global final do texto; 
b) cada destaque é apresentado e defendido por um único orador, em até três minutos, 
ficando vedado a outrem retomar o mesmo destaque ou outro de igual conteúdo; 
c) não se pede destaque para emenda que pessoalmente não se fez no tempo devido; 
mas pode-se pedir destaque de emenda de outrem que foi assumida como própria, por 
escrito, na entrega da folha de votação; 
d) caso se solicite o retorno ao texto original votado e aprovado, mas supresso ou 
modificado pela Comissão, ler-se-á dito texto para o plenário; 
e) não cabe destaque para texto supresso, porque não aprovado pelos votantes;  
f) não cabe destaque para emenda que contraria a substância de texto já aprovado; 
g) quem pede destaque de emenda própria não acolhida deve indicá-la com clareza, para 
que a Comissão a identifique e leia para o plenário;  
h) a emenda em destaque deve ser apreciada tal e qual foi apresentada por escrito, 
juntamente com a folha de votação, não se admitindo correção posterior, para torná-la 
aceitável; 
i) após a exposição do orador, conforme o item b, e sem direito a réplica, a Comissão 
explica ao plenário as razões do seu agir, seguindo-se imediatamente a votação do 
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destaque, a descoberto, cabendo ao plenário aceitar ou rejeitar o pedido feito pelo 
orador. 
 
Votação final de documentos 
II. Art.75. 
Art. 75. Todos os documentos oficiais da CNBB são submetidos a uma votação final 
global, que torna o documento juridicamente aprovado.  
Parágrafo único. Na votação final global, sempre secreta, não se admite o voto “Sim, 
com emenda”37. 
 
Proibição de nova apreciação 
II. Art.76. 
Art. 76. Uma vez votada uma proposição ou documento e não havendo impugnação da 
validade da votação, não é possível, na mesma Assembléia Geral ou período de reunião 
de outro órgão, propor emenda ao já aprovado ou rejeitado, nem retomar a discussão do 
mesmo assunto. 
 
VI. CARGOS E ELEIÇÕES 
 
Cargos 
II. Art.77. 
Art. 77. São cargos na CNBB aqueles ofícios estáveis, cujo mandato ordinário é de um 
quadriênio, diferentes dos encargos, funções ou tarefas eventuais, sem caráter de 
estabilidade38. 
 
Capacitação para os cargos e encargos  
II. Art.78. 
Art. 78. Quanto à capacitação para cargos, encargos e comissões na CNBB, o que se 
declara nos Estatutos ou no Regimento sobre membros Bispos vale para os demais 
membros efetivos, salvo expressa restrição contrária. 
 
Acumulação de cargos 
II. Art.79. 
Art. 79. Assegurada a qualidade do serviço a ser prestado, evitar-se-á que um membro 
da CNBB ocupe mais de um cargo na Conferência, salvo acumulações já estabelecidas no 
Estatuto Canônico. 
 
§ 1º Os membros da Presidência não podem ocupar nenhum outro cargo, exceto os já 
determinados no Estatuto Canônico. 
 
§ 2º Não se pode ser presidente de mais de uma Comissão Episcopal Pastoral. 
 
Aceitação de encargos, funções ou tarefas 
II. Art.80. 
Art. 80. A proibição de acumulação de cargos nos termos do artigo 79 não impede que 
se recebam encargos, a serviço da CNBB, conforme o art. 77. 
 
Alternância de pessoas nos cargos 
II. Art.81. 
Art. 81. A regra estatutária sobre reeleição39, embora não obrigatória para outras 
situações, serve de orientação para que se promova uma sadia mudança de pessoas, nos 
cargos da CNBB, sem prejuízo da qualidade e eficiência dos serviços a serem prestados. 
 
Substituição, por ausência, na direção de órgão 
II. Art.82. 
Art. 82. Para suprir a ausência eventual de membro na direção de um órgão, seguir-se-
ão as seguintes regras: 
 
a) na ausência do presidente, ocupa sua função o vice-presidente, se houver;  
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b) no lugar do vice-presidente ou de outro membro da direção, ocupa interinamente a 
função o membro do órgão que for mais antigo na ordenação episcopal. 
 
Convocação de suplente 
II. Art.83. 
Art. 83. O suplente, quando há, é chamado, pela ordem de eleição, em lugar de titular 
ausente, para completar o número dos membros do órgão, desde que haja tempo útil 
para o fazer. 
 
Substituição por vacância 
II. Art.84. 
Art. 84. Abrindo-se vaga, por morte, impedimento permanente ou renúncia de um titular 
ou suplente de cargo, aplica-se o Estatuto Canônico ao caso, procurando o órgão 
encarregado pela escolha do responsável interino fazê-la imediatamente40. 
 
Regras gerais sobre eleições 
II. Art.85. 
Art. 85. Além das normas pertinentes do direito canônico e do Estatuto Canônico, na 
ausência de normas específicas aplicam-se às eleições na CNBB, com as adaptações 
devidas, as regras deste Regimento para eleições em Assembléia Geral. 
II. Art.86. 
Art. 86. Na indicação de candidatos ou na escolha para os cargos, cuidar-se-á que os 
candidatos, além de terem capacitação e disponibilidade para o exercício do cargo, sejam 
no seu conjunto eqüitativamente representativos das diferentes regiões, situações e 
legítimas tendências eclesiais existentes no País, sem detrimento da qualidade do serviço 
a ser prestado. 
 
Inabilitação por ocupação de cargo 
II. Art.87. 
Art. 87. A ocupação de cargo da Presidência ou de outro cargo eletivo da CNBB para 
completar o tempo regular de mandato, se for por menos da metade do período, não 
inabilitará o titular para exercê-lo nos dois períodos eletivos seguintes, respeitadas as 
normas estatutárias. 
 
Não-aceitação ou renúncia de cargo 
II. Art.88. 
Art. 88. O membro da CNBB eleito para um ofício pode não aceitar a eleição ou demitir-
se de cargo já em exercício, apenas por razão séria, ponderada com a Presidência, que 
comunicará a desistência aos outros membros e providenciará a substituição, conforme 
as normas da CNBB. 
 
Início do exercício do cargo 
II. Art.89. 
Art. 89. Os eleitos na CNBB, uma vez proclamado o resultado da votação e não havendo 
impugnação nem recurso extraordinário, estão automaticamente empossados nos seus 
cargos, não se requerendo nenhum ato especial, salvo o dispositivo sobre os eleitos para 
a Presidência da CNBB e para o CONSEP, no art. 154. 
 
CAPÍTULO IV: ASSEMBLÉIA GERAL 
 
I. PREPARAÇÃO 
 
Cooperação na elaboração da pauta41 

II. Art.90. 
Art. 90. Competindo ao Conselho Permanente determinar a pauta para a Assembléia 
Geral, com ele colaborarão, cada qual no âmbito da própria competência estatutária, a 
Presidência, o CONSEP e as Comissões Episcopais Pastorais, propondo-lhe assuntos para 
a Assembléia. 
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Parágrafo único. O mesmo podem fazer os demais órgãos da CNBB e as entidades de 
que trata o Est. Can. arts.6o; 7o; 12. 
II. Art.91. 
Art. 91. Todos os membros da CNBB podem enviar ao Conselho Permanente sugestões 
para a pauta da Assembléia Geral pessoalmente ou, de preferência, por meio do 
Conselho Episcopal Regional a que pertencem42. 
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais colherão dos membros, em tempo 
oportuno, propostas de assuntos para a Assembléia Geral, a ser levadas por um de seus 
membros ao Conselho Permanente.  
 
Determinação da pauta pelo Conselho Permanente 
II. Art.92. 
Art. 92. Ao determinar a pauta da Assembléia Geral, o Conselho Permanente levará na 
devida conta as contribuições dos próprios membros e as indicações recebidas, 
particularmente as da Presidência, do CONSEP e das Comissões Episcopais Pastorais.  
 
Pauta da Assembléia eletiva quadrienal 
II. Art.93. 
Art. 93. Na Assembléia Geral quadrienal destinada à aprovação das diretrizes pastorais e 
às eleições, estes dois temas terão a precedência sobre os demais, destinando-se todo o 
tempo necessário para se cumprir o que este Regimento determina sobre tal Assembléia.  
 
Inserção de temas 
II. Art.94. 
Art. 94. Na pauta da Assembléia Geral, o Conselho Permanente incluirá os temas 
prioritários definidos no art. 126 e os encaminhados como tais, pela Presidência ou pelo 
CONSEP. 
Parágrafo único. Não sendo possível tratar todos os temas prioritários na mesma 
Assembléia, pelo número, dificuldade dos temas ou pela urgência de outros assuntos, o 
Conselho Permanente decidirá de acordo com as necessidades mais prementes, deixando 
para futura Assembléia o que puder ser adiado. 
 
Comissões preparatórias43 

II. Art.95. 
Art. 95. Aprovada a proposta de pauta da Assembléia Geral, o Conselho Permanente 
designará ele mesmo as comissões e grupos de trabalho que prepararão o material a ser 
considerado pela Assembléia, ou delegará ao CONSEP o encargo de designar. 
Parágrafo único. Em casos urgentes, a Presidência pode criar essas comissões e grupos 
de trabalho. 
 
Responsabilidades na preparação 
II. Art.96. 
Art. 96. Com a supervisão do Conselho Permanente e direção da Presidência, compete 
ao Secretário Geral: 
 
a) tomar com antecedência todas as medidas necessárias à realização das Assembléias 
Gerais; 
b) cuidar que se preparem os documentos e subsídios; 
c) enviar esse material, em tempo hábil, a quem de direito44. 
 
Parágrafo único. O CONSEP acompanhará a preparação dos temas especificamente 
pastorais. 
 
Envio prévio do material 
II. Art.97. 
Art. 97. O material preparado pelas comissões preparatórias ou grupos de trabalho será 
enviado aos membros da CNBB e aos Bispos convidados, quanto possível, antes do início 
da Assembléia, com tempo suficiente para que o estudem e apresentem propostas. 
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Preparação dos órgãos da CNBB 
II. Art.98. 
Art. 98. O CONSEP e os Conselhos Episcopais Regionais procurarão preparar-se para a 
Assembléia Geral, pelo estudo ao menos de seus temas principais. 
Parágrafo único. O mesmo vale para cada órgão da CNBB, pelo menos para os temas 
relativos ao âmbito de sua competência. 
 
Preparação do ambiente45 

II. Art.99. 
Art. 99. Cuidar-se-á que tanto o espaço físico como o ambiente humano da Assembléia 
Geral reflitam sua natureza de órgão maior ordinário da comunhão e co-responsabilidade 
dos Bispos no Brasil e facilitem a oração, a convivência fraterna, o diálogo, a colaboração 
recíproca, o estudo dos problemas e a decisão dos Pastores. 
 
II. CONVOCAÇÃO E CONVITES 
 
Para as Assembléias ordinárias 
II. Art.100. 
Art. 100. A convocação dos membros e os convites para as Assembléias Gerais 
ordinárias far-se-ão por ofício assinado pelo Presidente e pelo Secretário Geral e 
encaminhado a quem de direito, conforme o Estatuto Canônico e este Regimento, com 
antecedência mínima de dois meses, anexando-se-lhes a pauta decidida pelo Conselho 
Permanente46. 
 
Para Assembléia extraordinária 
II. Art.101. 
Art. 101. Requerida a Assembléia Geral extraordinária, deve o Presidente convocá-la de 
imediato, por qualquer meio adequado, observando-se, no que for possível, o disposto no 
art. 100, e tomar as providências indicadas para o Conselho Permanente, se este não as 
tomar47. 
 
Convidados não-Bispos48 

II. Art.102. 
Art. 102. Às Assembléias Gerais, por decisão da Presidência, poderão ser convidados a 
comparecer, nas condições estabelecidas pelo Est. Can. art. 38 e seu parágrafo único 
outros que não os indicados nos arts. 33 a 36 do mesmo Estatuto. 
II. Art.103. 
Art. 103. Os convidados como assessores ou peritos, encarregados de serviços ou 
funcionários serão pessoas qualificadas, que, colaborando, não interferirão 
indevidamente no desenvolvimento da Assembléia, mas respeitarão a natureza episcopal 
desta e, conscientes da importância eclesial do evento, cumprirão suas tarefas com 
espírito de fé e responsabilidade apostólica.  
 
III. PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO 
 
Comparecimento dos membros 
II. Art.104. 
Art. 104. Todos os membros da CNBB, em virtude do bem comum, devem comparecer 
pessoalmente às Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias, a não ser que uma 
razão grave o impeça49. 
 
Ausência justificada 
II. Art.105. 
Art. 105. Os membros da CNBB impedidos de comparecer à Assembléia Geral 
justificarão por escrito a sua ausência. 
Parágrafo único. A ausência, ainda que justificada, não exonera os membros do 
cumprimento do que estabelece o Est. Can. art. 44. 
 
Bispos convidados 
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II. Art.106. 
Art. 106. Os Bispos eméritos e demais Bispos não-membros da CNBB, de qualquer rito, 
em comunhão com a Santa Sé e tendo domicílio canônico no País, convidados conforme 
o Estatuto Canônico, participam da Assembléia Geral, com voz e voto consultivo50. 
 
Outras presenças nas sessões de trabalho 
II. Art.107. 
Art. 107. Cabe à Presidência decidir quando os assessores e outros convidados não-
Bispos “poderão, de modo excepcional e em casos especiais”, estar presentes no 
plenário, nos termos do Estatuto Canônico e deste Regimento, de acordo com a ordem 
dos trabalhos de cada sessão51. 
Parágrafo único. O Presidente comunicará ao plenário essa presença eventual. 
 
Equipe de apoio 
II. Art.108. 
Art. 108. Para ajudar a Presidência em suas tarefas durante as sessões da Assembléia, 
estará disponível uma equipe de apoio, próxima à mesa presidencial, servindo também 
de ligação com a secretaria e as equipes de serviço externas à Assembléia. 
Parágrafo único. Tal equipe, formada de pessoas de confiança da Presidência, terá total 
discrição, não interferirá nos trabalhos do plenário, não terá voz, a não ser interpelada 
pela Presidência, nem participará das sessões reservadas somente para os membros e 
Bispos. 
 
Sessões públicas 
II. Art.109. 
Art. 109. Das sessões de abertura e de encerramento, ou daquelas que sejam 
exclusivamente de apresentação de temas ou comunicações, sem debates, ou das 
sessões comemorativas, ou de recepção ou de homenagem, poderão, a juízo da 
Presidência, participar os assessores e convidados de que se trata no art. 102.  
 
Verificação de quorum de presença 
II. Art.110. 
Art. 110. Salvo quorum especial exigido pelo direito para determinadas matérias, o 
quorum de presença, estabelecido pelo Estatuto Canônico para que a Assembléia 
delibere, tem-se por havido, desde que se verifique o comparecimento da maioria dos 
membros da CNBB52. 
 
§ 1º Faz-se a verificação de quorum, por meio das folhas de presença a serem assinadas 
pelos membros, diariamente, no primeiro plenário da manhã e da tarde. 
 
§ 2º Nas folhas de presença distinguir-se-ão claramente os membros da CNBB dos 
demais Bispos convidados, para facilitar a verificação de quorum, no qual somente os 
membros se incluem. 
 
§ 3º O Secretário Geral avisará ao plenário a existência ou não do quorum requerido 
para deliberações ou eleições, de acordo com a matéria em apreço.  
 
Pedido de verificação de quorum 
II. Art.111. 
Art. 111. Qualquer membro da CNBB pode pedir a verificação de quorum, antes de 
determinada deliberação ou eleição. 
Parágrafo único. O Presidente negará a verificação solicitada, se esta carecer de razão, 
por ser evidente a presença da maioria. 
 
IV. DIREÇÃO E PROVIDÊNCIAS INICIAIS 
 
Funções da Presidência 
II. Art.112. 
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Art. 112. A Presidência tem a responsabilidade e direção de toda a Assembléia Geral, 
cabendo ao Presidente presidir às sessões e competindo ao Secretário Geral coordenar o 
plenário e as atividades dos que, também fora deste, trabalham para a Assembléia53. 
Parágrafo único. A coordenação do plenário poderá ser assumida eventualmente por 
outrem indicado pelo Secretário Geral. 
 
Secretários Auxiliares 
II. Art.113. 
Art. 113. Na primeira sessão de cada Assembléia Geral, a Presidência designará, dentre 
os membros da CNBB ou Bispos eméritos, um ou mais Secretários Auxiliares e, se for o 
caso, alguns colaboradores destes, dentre os assessores ou outros convidados, e os 
apresentará para aprovação do plenário.  
II. Art.114. 
Art. 114. Aos Secretários Auxiliares compete, sob a orientação e responsabilidade do 
Secretário Geral, a redação das atas diárias, contando para isso com os colaboradores de 
que trata o art. 113. 
 
Comissão Jurídica 
II. Art.115. 
Art. 115. Não havendo Comissão Jurídica estável, a Presidência da CNBB, nos inícios da 
Assembléia Geral, nomeará uma Comissão Jurídica para esta, nas condições do art. 116 
§§ 2o e 4o. 
 
§ 1º À Comissão Jurídica, conforme a Presidência lhe confiar, cabe dar parecer sobre 
questões canônicas, estatutárias e regimentais ligadas à Assembléia, ou a elas dar 
solução. 
 
§ 2º Participa das reuniões da Comissão Jurídica, com voto consultivo, a consultoria 
jurídico-canônica da CNBB. 
 
Outras comissões e grupos de trabalho54 

II. Art.116. 
Art. 116. Além da Comissão Jurídica e da Comissão de Escrutínios, haverá, se preciso, 
em cada Assembléia Geral, outras comissões episcopais ou grupos de trabalho, para 
atender às necessidades do temário e da própria Assembléia.  
 
§ 1º Estas comissões e grupos podem ser constituídos pelas mesmas pessoas que 
formavam as comissões ou grupos de preparação da Assembléia, acrescidos de outros 
participantes, se for conveniente, ou podem ser constituídos por pessoas diferentes. 
 
§ 2º Cada comissão constará ordinariamente de cinco Bispos, de reconhecida 
competência na matéria, entre eles podendo haver até dois eméritos, e de assessores ou 
peritos, se preciso, Bispos ou não. 
 
§ 3º Os grupos de trabalho podem ser compostos de qualquer número de participantes, 
membros ou não da CNBB. 
 
§ 4º A designação de comissões e grupos de trabalho durante a Assembléia é da 
competência da Presidência, que comunicará os nomes dos componentes ao plenário, 
para aprovação deste, em votação a descoberto. 
 
Aprovação da pauta55 

II. Art.117. 
Art. 117. No início dos trabalhos, proceder-se-á à aprovação final da pauta da 
Assembléia, enviada juntamente com a convocação e apresentada ao plenário pelo 
Secretário Geral. 
 
§ 1º A pauta enviada é tida como aceita, com exceção das modificações aprovadas pelo 
plenário, conforme este Regimento. 
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§ 2º Todas as votações referentes à pauta são feitas no plenário, a descoberto. 
 
Modificação da pauta enviada56 

II. Art.118. 
Art. 118. Apresentar modificação a algum tema ou novo assunto para a pauta, havendo 
motivo emergente e relevante, compete à Presidência, ao CONSEP ou a um Conselho 
Episcopal Regional, através de membro autorizado pelo respectivo órgão.  
Parágrafo único. Cabe a cada membro da Assembléia Geral o direito de, por motivo 
relevante, encaminhar à Presidência da CNBB uma proposta de novo tema, antes da 
sessão de aprovação da pauta. 
 
Destaque de tema57 

II. Art.119. 
Art. 119. Pode um membro da CNBB, apresentando razão, pedir destaque para algum 
tema da pauta, a fim de ser votado em separado, recebendo ou não aprovação específica 
do plenário. 
 
Votação final da pauta 
II. Art.120. 
Art. 120. As mudanças à proposta de pauta, previstas nos artigos 117 a 119, serão 
submetidas, uma a uma, à votação do plenário. 
Parágrafo único. Terminada a votação acima, a nova pauta assim constituída será 
submetida globalmente à aprovação do plenário. 
 
V. TEMAS E PROCEDIMENTOS 
 
Tipos de temas da Assembléia 
II. Art.121. 
Art. 121. Na Assembléia Geral, poderão ocorrer os seguintes temas, aos quais compete 
à Presidência dar o encaminhamento adequado: o tema central, os prioritários e temas 
diversos, entre os quais estão a declaração pública e a comunicação ao plenário. 
Parágrafo único. O Conselho Permanente e a Assembléia Geral, ao incluírem um 
assunto na pauta, definirão também a que tipo de tema este pertence.  
 
Diversidade de procedimentos 
II. Art.122. 
Art. 122. Os temas da pauta aprovada serão tratados com procedimentos diferentes, 
conforme sua natureza, a relevância que se lhes queira dar, o resultado que se queira 
obter com sua inclusão. 
Parágrafo único. Todos os procedimentos conterão, ao menos sinteticamente, as 
seguintes etapas: exposição do tema, debate e votação. 
 
Procedimento para o tema central 
II. Art.123. 
Art. 123. A atenção e esforços principais da Assembléia Geral convergem para o tema 
central, que tem o seguinte encaminhamento: 
 
a) antes da Assembléia, uma comissão é encarregada da preparação e eventual 
apresentação do tema em plenário, geralmente com a entrega de um texto para estudo, 
discussão e posterior deliberação; 
b) durante a Assembléia, nomeia-se a comissão específica do tema, conforme o artigo 
116 e §§ 1o, 2o, 4o; se nomeada no princípio da Assembléia, essa comissão pode 
apresentar o tema e o texto, como indicado acima; 
c) à exposição da comissão segue-se estudo pessoal ou em grupos organizados, com 
coordenador e relator nomeados pelo Secretário Geral;  
d) apresentam-se em plenário os resultados do estudo e as propostas, podendo-se seguir 
palavra facultada, para complementações ou correções; a comissão que apresentou o 
texto tem direito à palavra, para explicações; 



 35
e) se preciso, a comissão do tema faz ulterior redação e apresenta ao plenário o texto 
corrigido; 
f) há debate em plenário, para encaminhamento de voto; a comissão encerra o debate 
com suas considerações; 
g) faz-se a votação por escrito, item por item, acompanhada das emendas desejadas, 
escritas em fichas, uma para cada emenda, garantindo-se para isso tempo suficiente; 
h) após a votação, a referida comissão analisa as emendas anexadas, com eventual 
acolhimento delas; 
i) a comissão explica ao plenário o resultado dessa votação e o aproveitamento das 
emendas, bem como apresenta o texto para a votação decisiva;  
j) seguem-se possíveis pedidos de destaques; 
k) faz-se a votação final global do texto definitivo, incluídos neste os destaques aceitos.  
 
Procedimento-padrão 
II. Art.124. 
Art. 124. O procedimento para o tema central é paradigma para o dos demais temas, 
particularmente para os que tenham texto a ser estudado e aprovado. 
 
Aproveitamento das diferentes contribuições 
II. Art.125. 
Art. 125. As comissões, grupos de trabalho e os encarregados de redação, no respeito à 
verdade e ao bem comum, procurarão acolher os sentimentos e convicções do conjunto 
dos Pastores, inclusive dos grupos minoritários, e aproveitar os pareceres expressos nas 
intervenções, as sugestões e emendas entregues, de modo que as decisões e 
documentos, sem perder a qualidade e a coerência, representem o consenso do plenário, 
reflitam e promovam a unidade da CNBB58. 
 
Temas prioritários 
II. Art.126. 
Art. 126. Os temas prioritários são os que devem entrar na pauta, por determinação da 
Santa Sé, ou pela relevância ou urgência da matéria, quais são os constantes no Est. 
Can. art. 30, e neste Regimento, arts. 127; 128; 129. 
Parágrafo único. O procedimento para tratar de tais temas será decidido pela 
Presidência, de acordo com este Regimento, arts. 123; 124; 133.         
 
Decretos gerais e declarações doutrinais autênticas 
II. Art.127. 
Art. 127. Dada a importância dos decretos gerais e das declarações doutrinais 
autênticas, requer-se que os membros da CNBB estejam previamente avisados do 
caráter especial dos referidos documentos e das exigências jurídicas para sua 
aprovação59. 
 
Relatório anual60 

II. Art.128. 
Art. 128. Nas Assembléias Gerais ordinárias constará da pauta o relatório do Presidente 
sobre a vida e atividades da CNBB, desde a última Assembléia ordinária. 
 
§ 1º.Do relatório constará também breve síntese sobre a gestão financeira e patrimonial 
da Conferência, com a informação sobre o parecer do Conselho Fiscal e a votação do 
Conselho Permanente a respeito da prestação de contas anual, do balanço e do 
orçamento.  
 
§ 2º O Presidente ao preparar seu relatório consultará particularmente o CONSEP e o 
Conselho Econômico, sobre os assuntos da competência deles. 
 
§ 3º Após a exposição do Presidente, haverá palavra facultada, para esclarecimento, 
complementação ou apreciação do plenário. 
 
§ 4º O relatório não será objeto de votação. 
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Ratificação dos atos ad referendum 
II. Art.129. 
Art. 129. Em cada Assembléia Geral, o Presidente da CNBB apresentará e justificará 
perante o plenário os atos porventura praticados ad referendum dela, de acordo com o 
Estatuto, e ainda não ratificados.  
 
§ 1º Após a fala do Presidente, a palavra será facultada ao plenário para eventual 
contestação ou para pedido de esclarecimento. 
 
§ 2º O Presidente pode, por si ou por outrem, acrescentar alguma explicação ou razão, 
após o que cabe ao plenário, por votação a descoberto, ratificar ou não cada ato ad 
referendum apresentado pelo Presidente. 
 
§ 3º A eventual não-ratificação não retira a validade dos atos já praticados, surtindo 
efeito só a partir da votação.  
 
§ 4º Ao Conselho Permanente compete decidir a conveniência da rescisão de atos já 
praticados e válidos, mas não conformes com essa votação da Assembléia Geral. 
 
Declaração61 

II. Art.130. 
Art. 130. Por “declaração” entende-se um pronunciamento da Assembléia Geral sobre 
assuntos momentosos para a vida interna da Igreja, ou para o cumprimento da sua 
missão pastoral com relação à sociedade civil. 
 
Comunicação 
II. Art.131. 
Art. 131. Por “comunicação” entende-se uma informação oral ou escrita, sob inteira 
responsabilidade do expositor.  
 
§ 1º Se houver texto impresso, será apenas subsídio, também de responsabilidade do 
autor.  
 
§ 2º Não há estudo nem deliberação sobre o conteúdo da comunicação. 
 
§ 3º Havendo tempo, pode o coordenador da sessão dar espaço a pedido de 
esclarecimento e complementações. 
 
Moção62 

II. Art.132. 
Art. 132. “Moção” é a intervenção de um membro dirigida à Assembléia, para que esta 
se pronuncie a respeito de assunto emergente, não previsto na pauta já aprovada.  
 
§ 1º Para apresentar a moção, deve o membro pedir a palavra ao Presidente, mesmo 
fora da ordem dos trabalhos. 
 
§ 2º A apresentação da moção conterá sinteticamente os fatos, as razões da intervenção 
e o objetivo visado.  
 
§ 3º Terminada a apresentação, a moção será posta em votação, a descoberto. 
 
§ 4º Sendo a moção aceita pelo plenário, a Presidência determinará como proceder. 
 
VI. ADAPTAÇÕES DO PROCEDIMENTO-PADRÃO 
 
Atribuições da Presidência 
II. Art.133. 
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Art. 133. A Presidência adaptará o procedimento-padrão aos outros temas da pauta, 
conforme a importância ou complexidade deles, bem como, de própria iniciativa ou por 
solicitação de algum membro da Assembléia, adotará, se for conveniente, alguma das 
medidas indicadas abaixo, nos artigos 134 até 140, parágrafo único, inclusive. 
 
Encerramento de etapa 
II. Art.134. 
Art. 134. Considerando-se suficiente o já realizado, a Presidência, para agilizar os 
trabalhos, pode, com a anuência do plenário, encerrar uma etapa do procedimento e 
abrir a etapa seguinte. 
 
Aprovação prévia como base de trabalho 
II. Art.135. 
Art. 135. Pode a Presidência submeter a prévia votação um texto apresentado, para 
constar se é aceitável, como base, para o objetivo a que se destina. 
 
Votação de orientação 
II. Art.136. 
Art. 136. A fim de captar o parecer da Assembléia sobre o tema em estudo e prosseguir 
os trabalhos na direção aceita pela maioria, pode a Presidência propor votação de 
orientação sobre quesitos determinados. 
 
Re-elaboração para nova votação 
II. Art.137. 
Art. 137. Se o texto foi aprovado na votação parcial escrita, mas, pelo grande número 
de emendas ou de votos negativos ou de abstenção, aparecer como não suficientemente 
maduro ou não bem aceito, a Presidência pode consultar o plenário se convém submetê-
lo à votação global final, ou se prefere que ele seja reformado, para nova votação por 
partes, antes da votação final global. 
 
Adiamento da aprovação final global 
II. Art.138. 
Art. 138. A Presidência pode propor ao plenário o adiamento para a próxima Assembléia 
Geral da aprovação final de um texto, como documento oficial da CNBB, se não houver 
mais tempo ou condição de se chegar a uma redação satisfatória do mesmo, antes do 
encerramento da Assembléia. 
 
Aprovação como documento de estudo 
II. Art.139. 
Art. 139. Quando o texto for considerado bom, mas não suficientemente maduro para 
ser documento oficial da CNBB, o plenário, por proposta da Presidência, pode aprová-lo 
como documento de estudo para a comunidade eclesial, reservando a redação última e 
votação final global para outra Assembléia. 
 
Aprovação final delegada 
II. Art.140. 
Art. 140. Tratando-se de texto prático, sem dificuldade doutrinal, nem decisão 
juridicamente vinculante, quando houver acordo quanto ao teor, mas não havendo tempo 
de se chegar à redação final, a Presidência pode propor à Assembléia que aprove 
globalmente o texto no seu conteúdo e delegue a redação última e aprovação final ao 
Conselho Permanente ou ao CONSEP.  
Parágrafo único. O órgão delegado deve ater-se ao conteúdo aprovado pela 
Assembléia, evitando acrescentar algo de substancialmente novo. 
 
VII. NORMAS PARA AS ELEIÇÕES 
 
Pauta especial da Assembléia eletiva 
II. Art.141. 
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Art. 141. As Assembléias Gerais eletivas quadrienais terão como único tema central a 
avaliação global da caminhada da CNBB e a definição das diretrizes da Pastoral Orgânica 
nacional para o quadriênio entrante, excluindo-se outros temas que exijam produção de 
documentos, salvo alguma declaração de urgente relevância.63 

 
Preparação nos Conselhos Episcopais Regionais 
II. Art.142. 
Art. 142. Antes da Assembléia Geral eletiva, cada Conselho Episcopal Regional 
aprofundará, à luz da colegialidade episcopal, o sentido dos serviços prestados pelos 
órgãos diretivos da CNBB, a importância das eleições para o crescimento da comunhão 
entre os Bispos e a representatividade das legítimas diferenças existentes64. 
 
Avaliação do quadriênio e novas diretrizes pastorais65 

II. Art.143. 
Art. 143. As eleições quadrienais devem ser precedidas na Assembléia eletiva: 
 
a) pelo relatório da Presidência sobre a vida, as atividades pastorais e a administração 
patrimonial da CNBB, durante o quadriênio cessante; 
b) pela avaliação da Assembléia sobre o desempenho da CNBB e de seus responsáveis, 
no mesmo período; 
c) pela discussão e votação das diretrizes gerais para a Pastoral Orgânica do quadriênio 
que se inicia.  
 
Apresentação de critérios e nomes 
II. Art.144. 
Art. 144. A apresentação de critérios e nomes para os diversos cargos, antes e durante 
a Assembléia eletiva, far-se-á num clima de liberdade com responsabilidade, 
transparência e fraternidade. 
II. Art.145. 
Art. 145. Dentro da Assembléia Geral eletiva, os Conselhos Episcopais Regionais, em 
reuniões privativas, refletirão sobre critérios e nomes para os vários cargos e poderão 
comunicar à Assembléia suas conclusões. 
II. Art.146. 
Art. 146. Haverá sessão de oradores, com tempo suficiente para que os Regionais e 
membros da CNBB que o desejarem se pronunciem sobre as eleições, critérios e nomes 
para os diversos cargos, no espírito de comunhão e co-responsabilidade episcopais. 
II. Art.147. 
Art. 147. As intervenções em plenário ou outras manifestações dentro da Assembléia, 
sempre visando ao bem comum, serão feitas na verdade, na justiça e na caridade.  
 
Preparação espiritual 
II. Art.148. 
Art. 148. As eleições serão realizadas em clima de intensa comunhão eclesial, 
contribuindo para isso o dia de espiritualidade.  
 
Uso indevido da mídia 
II. Art.149. 
Art. 149. Reprova-se o uso direto ou indireto da mídia, como forma de pressão externa 
sobre os membros da CNBB, no exercício de seu direito de escolha. 
 
Determinações sobre as Comissões Episcopais Pastorais 
II. Art.150. 
Art. 150. Antes das eleições, a Assembléia Geral discutirá e decidirá, à luz da avaliação 
do quadriênio cessante e das diretrizes pastorais do novo quadriênio, a proposta do 
Conselho Permanente sobre o número de Comissões Episcopais Pastorais, cujos 
presidentes serão eleitos pela Assembléia Geral, bem como sobre as atribuições e 
número de componentes de cada uma delas66. 
 
Votações separadas ou conjuntas67 
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II. Art.151. 
Art. 151. Os membros da Presidência da CNBB e os presidentes das Comissões 
Episcopais Pastorais, os quais com a Presidência formam o CONSEP, devem ser eleitos 
um a um em votações separadas.  
Parágrafo único. Por proposta da Presidência, com a aprovação do plenário, para os 
demais ofícios, exceto os determinados acima neste artigo, permitem-se, num mesmo 
escrutínio, votações conjuntas para diversos cargos, quer sejam da mesma natureza, 
quer de natureza distinta. 
 
Nova votação, após proclamação 
II. Art.152. 
Art. 152. Só se pode passar a nova votação após a proclamação do resultado da votação 
havida. 
 
Eleição do delegado junto ao CELAM 
II. Art.153. 
Art. 153. Valem para a eleição do Delegado da CNBB junto ao CELAM e seu suplente as 
normas aplicadas à eleição de um presidente de Comissão Episcopal Pastoral. 
 
Posse da Presidência e do CONSEP 
II. Art.154. 
Art. 154. A Presidência cessante e cada membro seu, bem como os demais membros do 
CONSEP, permanecem no exercício de suas funções, até a posse da nova Presidência e 
do novo CONSEP, a qual se dará antes do término da Assembléia que os elegeu. 
Parágrafo único. Para os fins de direito, far-se-á a ata específica da posse da 
Presidência, como também, em caso de eleição para suprir vacância, a da posse de 
algum membro seu. 
 
VIII. RESERVA E DIVULGAÇÃO 
 
Reserva sobre os fatos e atos 
II. Art.155. 
Art. 155. Dada a natureza episcopal e colegial da Assembléia, os membros e 
participantes manterão reserva respeitosa e prudente, ou até sigilo, se for de dever, 
sobre o que nela se trata ou acontece, competindo à Presidência providenciar a oportuna 
divulgação68. 
 
Impressos da Assembléia 
II. Art.156. 
Art. 156. Todos os textos de uso da Assembléia terão o timbre da CNBB e da Assembléia 
Geral, com a classificação do seu teor e com o número de ordem. 
 
§ 1º Em quaisquer outros impressos se proíbe esse timbre. 
 
§ 2º Reserva-se o nome de “documento” unicamente aos textos definitivamente 
aprovados pela Assembléia Geral. 
 
Publicação dos atos e documentos 
II. Art.157. 
Art. 157. O Secretário Geral cuidará da guarda das atas, documentos produzidos e 
outros materiais da Assembléia e também de sua publicação, no órgão oficial da CNBB, 
de acordo com a Presidência, respeitada a competência do Presidente, quanto à 
promulgação dos atos e documentos oficiais69. 
 
Relações com a mídia70 

II. Art.158. 
Art. 158. A Presidência, por meio da Assessoria de Imprensa, cuida das relações com a 
mídia, para favorecer uma adequada informação sobre a programação, os trabalhos e as 
deliberações ou eleições da Assembléia Geral. 



 40
 
Entrevista diária e boletim de imprensa 
II. Art.159. 
Art. 159. Os representantes credenciados dos Meios de Comunicação Social serão 
convidados diariamente para uma entrevista coletiva e a divulgação de um boletim de 
imprensa. 
 
§ 1º A Presidência designará cada dia alguns membros da CNBB para a entrevista com 
os representantes dos Meios de Comunicação Social. 
 
§ 2º Só a esses membros designados compete dar a informação oficial a respeito dos 
assuntos tratados no dia. 
 
Acesso da mídia ao recinto da Assembléia 
II. Art.160. 
Art. 160. Aos repórteres, fotógrafos e cinegrafistas, previamente credenciados e 
devidamente identificados, será permitido o acesso ao recinto do plenário, nas sessões 
de abertura e de encerramento.  
Parágrafo único. O acesso em outros momentos será a critério da Presidência.  
II. Art.161. 
Art. 161. Para atuarem permanentemente dentro do prédio da Assembléia, 
particularmente nas imediações do plenário, devem os profissionais de que se trata no 
artigo 160 obter licença prévia e especial da Presidência, tendo-se antes acertado as 
condições com a Assessoria de Imprensa da CNBB. 
Parágrafo único. Cuidar-se-á que tal atividade não perturbe o desenvolvimento do 
plenário, nem retire deste os membros da Assembléia. 
 
IX. ATAS OFICIAIS 
 
Atas sintéticas e fidedignas 
II. Art.162. 
Art. 162. As atas refletirão fidedignamente o acontecido diariamente na Assembléia, 
sem pormenores irrelevantes, registrando particularmente as deliberações e eleições 
havidas, as comunicações e decisões da Presidência.  
Parágrafo único. Asseguradas a objetividade e clareza do texto, os redatores, no 
transcrever as intervenções, ater-se-ão ordinariamente ao teor das sínteses escritas que 
os oradores entregarem ou das emendas apresentadas ao projeto de ata. 
 
Aprovação diária 
II. Art.163. 
Art. 163. Cada dia, sendo possível, haverá a aprovação da ata do dia anterior.  
Parágrafo único. As atas que não puderem ser aprovadas pela Assembléia Geral, serão 
aprovadas, em nome desta, pelo CONSEP, na primeira reunião que se seguir à 
Assembléia. 
 
Autenticidade e publicação71 

II. Art.164. 
Art. 164. As atas da Assembléia Geral, para serem autênticas, devem ser assinadas pelo 
Secretário Geral e publicadas no órgão oficial da CNBB. 
Parágrafo único. Da ata que, por razão de sigilo justificado, deva ficar reservada 
publicar-se-á uma síntese, com a observação expressa de ser resumo da ata original, 
conservada no arquivo da CNBB. 
 
Envio à Santa Sé 
II. Art.165. 
Art. 165. Cabe ao Presidente da CNBB fazer a remessa oficial à Santa Sé dos 
documentos e atas da Assembléia Geral, caso não os entregue pessoalmente72. 
  
X. DISPOSITIVOS DIVERSOS 
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Ordem dos trabalhos73 

II. Art.166. 
Art. 166. Na ordem dos trabalhos será previsto tempo para a concelebração diária e a 
liturgia das horas, para recolhimento espiritual, reflexão teológica e pastoral, para 
momentos de comunhão e partilha da vida, atividades e problemas dos membros da 
CNBB, para visão da realidade eclesial e social, para comunicações, bem como, 
particularmente, para estudo e deliberação sobre os temas da pauta.  
 
Celebrações litúrgicas 
II. Art.167. 
Art. 167. Os responsáveis pela Liturgia na CNBB programarão as celebrações, 
distribuindo criteriosamente as funções litúrgicas entre os participantes da Assembléia, 
desde o início desta, levando em consideração a diversidade das regiões. 
Parágrafo único. Os temas tratados na Assembléia poderão inspirar também as 
celebrações de cada dia, sem detrimento do calendário e espírito litúrgicos. 
 
Anúncio da programação diária 
II. Art.168. 
Art. 168. Na primeira sessão diária, publicar-se-á o horário dos trabalhos e eventos do 
dia. 
Parágrafo único. Sempre que possível, serão anunciados na véspera os temas a serem 
tratados no dia seguinte. 
 
Apuração de votos a descoberto 
II. Art.169. 
Art. 169. Nas Assembléias Gerais, os votos a descoberto serão contabilizados por 
Conselhos Episcopais Regionais e o resultado será anotado, em cada um deles, pelo 
encarregado da contagem, na folha própria de apuração, com a discriminação das opções 
de voto, de acordo com o art. 70. 
Parágrafo único. As folhas de apuração, assinadas pelos respectivos encarregados da 
contagem, serão recolhidas pela Comissão de Escrutínios, que fará a soma dos totais de 
cada uma e levará o resultado final ao Secretário Geral. 
 
Impressos alheios 
II. Art.170. 
Art. 170. Não se permite a distribuição de impressos e outros materiais de divulgação 
alheios, no recinto da Assembléia Geral, especialmente no plenário, sem prévio 
consentimento do Secretário Geral, a quem cabe determinar a forma e o lugar da 
distribuição. 
 
Reuniões e atividades paralelas 
II. Art.171. 
Art. 171. Durante a Assembléia, só poderá haver reuniões e atividades paralelas à 
mesma, de membros, órgãos e organismos relacionados com a CNBB, obtida a 
aprovação prévia do Secretário Geral. 
 
Acesso de visitantes 
II. Art.172. 
Art. 172. Os membros da Assembléia e demais convidados não introduzirão visitantes 
no recinto da Assembléia, sem motivo justo, mas atenderão aos mesmos, nos lugares a 
estes reservados. 
 
§ 1o Havendo razão para acesso ao interior do prédio da Assembléia, deve o visitante 
estar munido do crachá de identificação. 
 
§ 2o O visitante de modo nenhum pode entrar no plenário em funcionamento sem 
expressa permissão do Presidente. 
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3o Aquele que introduz um visitante fica responsável por sua presença e pelas despesas 
de alimentação que porventura houver. 
 
Rateio das despesas 
II. Art.173. 
Art. 173. Serão rateadas entre os membros da CNBB, participantes da Assembléia Geral, 
as despesas de viagem, permitida a computação de despesa de viagem aérea, para 
quem proceder de região que dista mais de mil quilômetros do local da Assembléia Geral, 
e de despesa equivalente ao dobro da tarifa dos ônibus comuns, para os procedentes de 
menor distância. 
 
CAPÍTULO V: CONSELHO PERMANENTE 
 
I. ANTECEDENTES DAS REUNIÕES 
 
Convocação das reuniões74 

II. Art.174. 
Art. 174. O Conselho Permanente é convocado para as reuniões ordinárias, pelo 
Presidente da CNBB, ao menos trinta dias antes do início, através do Secretariado Geral. 
II. Art.175. 
Art. 175. Após decisão prévia da Presidência, por razão urgente, o Presidente da CNBB 
pode convocar reunião extraordinária do Conselho Permanente, por qualquer meio 
idôneo, marcando o prazo mais conveniente para a abertura da reunião, em vista do 
motivo da convocação. 
 
Preparação da proposta de pauta75 

II. Art.176. 
Art. 176. Os membros e órgãos da CNBB, particularmente o CONSEP e os Conselhos 
Episcopais Regionais, bem como as entidades de que trata o Est. Can. arts. 6o, 7o, 12, 
poderão em tempo oportuno enviar à Presidência da CNBB sugestões para a pauta do 
Conselho Permanente.  
II. Art.177. 
Art. 177. Preparando a proposta de pauta das reuniões ordinárias do Conselho 
Permanente, a Presidência, além dos assuntos prioritários conforme o art. 184, levará 
em consideração as sugestões recebidas, particularmente as do CONSEP e as dos 
Conselhos Episcopais Regionais. 
 
II. REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES 
 
Normas gerais 
II. Art.178. 
Art. 178. Nas suas reuniões, quando não houver regra específica, o Conselho 
Permanente aplicará, com as devidas adaptações, as normas gerais e as próprias da 
Assembléia Geral, tanto do Estatuto Canônico como deste Regimento76. 
 
Época e duração das reuniões 
II. Art.179. 
Art. 179. As reuniões ordinárias do Conselho Permanente serão, via de regra, em 
fevereiro, junho e outubro, com duração prevista de ao menos três dias, cada vez. 
 
Presença integral dos membros 
II. Art.180. 
Art. 180. A importância do Conselho Permanente, em sua constituição, finalidade e 
competência, exige que todos os membros participem pessoal e integralmente de todas 
as reuniões. 
 
Substituição de ausente 
II. Art.181. 
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Art. 181. Quando um titular do Conselho Permanente, escolhido por Conselho Episcopal 
Regional, não puder comparecer à reunião daquele, será substituído pelo suplente 
designado conforme o Regulamento do referido Conselho Episcopal Regional77. 
 
Aprovação da pauta 
II. Art.182. 
Art. 182. No início dos trabalhos, o Secretário Geral apresentará e justificará a proposta 
de pauta enviada pela Presidência juntamente com a convocação. 
II. Art.183. 
Art. 183. Antes da aprovação da pauta, os membros do Conselho Permanente, por si, 
pelos órgãos a que pertencem na CNBB ou por entidade indicada no art. 176, poderão 
propor modificações, supressões e adições à proposta de pauta apresentada, cuidando-
se, no entanto, de que o Conselho Permanente tenha tempo e condições de atender 
devidamente às suas atribuições estatutárias. 
 
Assuntos prioritários do Conselho Permanente 
II. Art.184. 
Art. 184. Na pauta do Conselho Permanente, terão prioridade os assuntos próprios de 
sua competência, particularmente os referentes à Assembléia Geral e à execução das 
decisões nela tomadas, os temas indicados nos arts. 185 e 186, bem como as tarefas 
referidas nos arts. 191 a 198, inclusive78.  
 
Síntese informativa da Presidência79 

II. Art.185. 
Art. 185. Em cada reunião do Conselho Permanente, para que este cumpra melhor sua 
finalidade estatutária, o Presidente, a partir da última reunião daquele, fará uma síntese 
da vida e atividades da CNBB, dos contatos oficiais havidos, das decisões tomadas e do 
que houve de mais significativo na Pastoral Orgânica nacional. 
 
§ 1o O Presidente contará, para tal tarefa, com a colaboração do CONSEP. 
 
§ 2o O Secretário Geral, em nome do Conselho Econômico e ajudado pelo Ecônomo, 
apresentará um resumo da situação patrimonial e da gestão econômica da CNBB, desde 
a reunião anterior do Conselho Permanente. 
 
Informações complementares 
II. Art.186. 
Art. 186. A síntese da Presidência será complementada, de forma programada, por 
informações periódicas dos Conselhos Episcopais Regionais, das Comissões Episcopais 
Pastorais, dos organismos vinculados à CNBB e das entidades com esta relacionadas80. 
 
Participação dos membros 
II. Art.187. 
Art. 187. Só os membros do Conselho Permanente têm o direito e o dever de participar 
integralmente de suas reuniões. 
 
Presença de não-membros81 

II. Art.188. 
Art. 188. Salvo sessões reservadas só aos membros, os Subsecretários Adjuntos e o 
Ecônomo participam das reuniões do Conselho Permanente, como auxiliares da 
Presidência, nas condições do Estatuto Canônico art.38 parágrafo único. 
Parágrafo único. Se for preciso, outros poderão ser admitidos pela Presidência, como 
encarregados de serviços ou colaboradores dos Secretários auxiliares, sem voz nem voto. 
II. Art.189. 
Art. 189. Por decisão da Presidência, poderão eventualmente estar presentes assessores 
ou peritos, no exercício de suas funções, bem como outros convidados, se for 
conveniente sua participação, de acordo com o Estatuto Canônico e este Regimento. 
 
Sessões reservadas 
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II. Art.190. 
Art. 190. Por proposta da Presidência ou solicitação de algum membro, pode haver, com 
aprovação do plenário, sessão reservada somente aos membros do Conselho 
Permanente. 
 
III. TAREFAS DO CONSELHO PERMANENTE 
 
Relação com as Assembléias Gerais 
II. Art.191. 
Art. 191. Com relação à Assembléia Geral, o Conselho Permanente: 
 
a) em fevereiro, acompanhará os preparativos para sua realização e dará as últimas 
determinações a seu respeito;  
b) em junho, fará ampla avaliação da Assembléia realizada e encaminhará a execução de 
suas decisões;  
c) em outubro, discutirá e aprovará a proposta de pauta da Assembléia seguinte e 
encaminhará sua preparação. 
 
Proposta sobre Comissões Episcopais Pastorais82 

II. Art.192. 
Art. 192. Para propor à Assembléia Geral quadrienal o número de Comissões Episcopais 
Pastorais, as atribuições e número de componentes de cada uma, em vista da Pastoral 
Orgânica e das normas da Santa Sé, o Conselho Permanente estudará a questão, 
valendo-se da ajuda do CONSEP, ouvidas as Comissões Episcopais Pastorais. 
Parágrafo único. O Conselho Permanente escolherá um de seus membros, para 
apresentar em seu nome à Assembléia Geral essa proposta, com sua justificativa. 
 
Eleições 
II. Art.193. 
Art. 193. Entre as eleições que, pelo Estatuto Canônico, o Conselho Permanente deve 
fazer acrescenta-se a da Comissão Episcopal para os Tribunais Eclesiásticos de Segunda 
Instância (CETESI) e a do Conselho Diretor do Movimento de Educação de Base (MEB)83. 
 
Presença das diferentes realidades nos cargos da CNBB 
II. Art.194. 
Art. 194. Para melhor cumprir o disposto no art. 86, o Conselho Permanente solicitará 
aos Conselhos Episcopais Regionais e às Comissões Episcopais Pastorais nomes de 
candidatos para os cargos e ofícios cujo preenchimento depende do Conselho 
Permanente, particularmente para constituir as Comissões Episcopais Pastorais84. 
 
Aprovação de documentos normativos85 

II. Art.195. 
Art. 195. É atribuição do Conselho Permanente aprovar Estatutos, Regimentos, 
Regulamentos e outros documentos normativos de órgãos da CNBB e de organismos a 
esta vinculados, textos esses dependentes da aprovação da CNBB e que não sejam 
reservados à Assembléia Geral pelo Estatuto Canônico. 
 
§ 1o Compete ao Conselho Permanente garantir que tais normas sejam conformes na 
letra e no espírito com os Estatutos e o Regimento da CNBB, bem como com as 
orientações da Assembléia Geral. 
 
§ 2o Para colaborar com ele no exercício desta função, o Conselho Permanente conta 
com a consultoria jurídica e canônica da CNBB e, durante as reuniões, com a Comissão 
Jurídica que ele escolher. 
 
Consentimento para atos administrativos 
II. Art.196. 
Art. 196. Para dar o consentimento que lhe compete para a prática de atos 
administrativos extraordinários, segundo o Estatuto Canônico e este Regimento, o 
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Conselho Permanente estudará antes a decisão tomada pelo Conselho Econômico e o 
parecer da Presidência da CNBB86. 
 
Aprovação das contas, dos balanços e dos orçamentos 
II. Art.197. 
Art. 197. Para aprovar as prestações de contas, os balanços e orçamentos da CNBB, o 
Conselho Permanente, tendo em vista a situação econômico-financeira e patrimonial da 
Conferência, examinará atentamente o relatório da Presidência e os pareceres do 
Conselho Econômico e do Conselho Fiscal87. 
 
Solução de conflitos 
II. Art.198. 
Art. 198. Na solução de conflitos que envolvam órgãos ou cargos da CNBB, o Conselho 
Permanente pode valer-se da consultoria da Comissão Jurídica, de acordo com os arts. 
47 e 115, ou a ela entregar a decisão do caso88. 
 
CAPÍTULO VI: A PRESIDÊNCIA 
 
I. NATUREZA E ATUAÇÃO COLEGIADAS 
 
Órgão dirigente colegiado 
II. Art.199. 
Art. 199. A Presidência é o órgão colegiado, dirigente e administrativo da CNBB, por 
cujos atos e pronunciamentos respondem solidariamente os três membros que a 
compõem89. 
 
Fidelidade à Assembléia e ao Conselho Permanente 
II. Art.200. 
Art. 200. A Presidência pautará suas atitudes, orientações e decisões segundo as 
normas e diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente, dos quais é órgão 
executivo, principalmente no campo das relações eclesiais ou com a sociedade civil e no 
setor administrativo e patrimonial90. 
 
Sintonia com o Conselho Episcopal Pastoral 
II. Art.201. 
Art. 201. A Presidência atuará na execução das decisões administrativas da Assembléia 
ou do Conselho Permanente, em sintonia com o CONSEP, a quem secundará nas tarefas 
que a este cabem de executor das decisões pastorais da CNBB, promotor e coordenador 
da Pastoral Orgânica em âmbito nacional91. 
 
Comunhão e diálogo com outros órgãos 
II. Art.202. 
Art. 202. Quando um assunto tratado pela Presidência fizer parte também da atribuição 
de outro órgão da CNBB, ela agirá em comunhão com este órgão e no respeito à 
competência deste, buscando pelo diálogo criar o consenso92. 
 
Atuação em nome da CNBB 
II. Art.203. 
Art. 203. Devendo, em casos graves e urgentes, agir ou pronunciar-se em nome da 
CNBB, a Presidência, na medida do possível, consultará os membros do Conselho 
Permanente. 
Parágrafo único. Não havendo tempo para contatar a todos, consultará ao menos 
alguns, mais indicados pela experiência e saber no assunto em questão93. 
 
II. REUNIÕES 
 
Reuniões ordinárias 
II. Art.204. 
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Art. 204. Mensalmente, exceto em janeiro e julho, haverá reunião ordinária da 
Presidência da CNBB94. 
 
Convocação 
II. Art.205. 
Art. 205. Cabe ao Presidente da CNBB convocar a Presidência, com ao menos dez dias 
de antecedência, por qualquer meio idôneo.  
Parágrafo único. Em caso de reunião extraordinária, vale a convocação feita no menor 
prazo possível95. 
 
Comparecimento de todos 
II. Art.206. 
Art. 206. Às reuniões da Presidência devem comparecer todos os seus membros, não 
podendo a mesma deliberar, se estiver qualquer deles ausente, a menos que seja 
substituído de acordo com o Est. Can. art. 55 e com este Regimento art. 207. 
 
Substituição de ausente 
II. Art.207. 
Art. 207. Substitui-se o Vice-Presidente, quando na função de Presidente, ou quando 
ausente, bem como o Secretário Geral, ausente, pelo membro do CONSEP não integrante 
da Presidência que for mais antigo na ordenação episcopal. 
 
Presença de outros 
II. Art.208. 
Art. 208. Das reuniões da Presidência participam de direito apenas os seus membros, 
nada impedindo contudo que, a critério da própria Presidência, outras pessoas possam 
ser chamadas a colaborar, com voz sem voto.  
 
Elaboração da pauta 
II. Art.209. 
Art. 209. A elaboração da pauta é coordenada pelo Secretário Geral. 
§ 1o Cada membro da Presidência tem o direito de introduzir assunto na pauta da 
reunião, por si, ou a pedido de algum órgão ou membro da CNBB, ou das entidades com 
esta relacionadas. 
 
§ 2o Cada membro da Presidência comunicará ao Secretário Geral, até uma semana 
antes da reunião, os temas que deseja constem na pauta, a fim de serem com 
antecedência comunicados aos demais, salvo o direito de os introduzir no início da 
reunião. 
 
Conteúdo da pauta96 

II. Art.210. 
Art. 210. Da pauta das reuniões da Presidência constarão os temas que fazem parte de 
sua competência, particularmente:  
 
a) as comunicações ou deliberações sobre atos e fatos relevantes da vida da CNBB, da 
Igreja e do País, desde a última reunião; 
b) a preparação ou avaliação das reuniões do CONSEP, do Conselho Permanente e da 
Assembléia Geral, quando for o caso; 
c) as questões administrativas e de gestão patrimonial. 
 
Atas 
II. Art.211. 
Art. 211. Serão lavradas breves atas das reuniões, registrando as decisões tomadas; 
tais atas serão aprovadas e assinadas pela Presidência. 
 
Publicação 
II. Art.212. 
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Art. 212. Das reuniões da Presidência publicar-se-ão breves sínteses no órgão oficial, 
constando as decisões de interesse para a CNBB, salvo a reserva, quando exigida pela 
matéria tratada.  
 
III. TAREFAS DA PRESIDÊNCIA 
 
Relações com a Santa Sé97 

II. Art.213. 
Art. 213. A Presidência manterá relacionamento freqüente com a Sé Apostólica, não só 
por meio do seu representante no Brasil, mas também visitando ao menos anualmente o 
Santo Padre e a Congregação para os Bispos, aos quais levará as atas e documentos da 
Assembléia Geral. 
Parágrafo único. Cuidar-se-á de enviar aos dicastérios competentes da Santa Sé os 
documentos e publicações da CNBB e as informações pertinentes. 
 
Relacionamento com Conferências Episcopais e o CELAM98 

II. Art.214. 
Art. 214. A Presidência, manifestando a solicitude da Igreja no Brasil para com a Igreja 
universal e sua missão, desenvolverá um relacionamento de diálogo e cooperação 
apostólica com as Conferências Episcopais, particularmente as dos países vizinhos, dos 
lusófonos e da África, em razão dos comuns laços culturais e eclesiais, por meio de 
encontros ou visitas periódicas e de atividades missionárias comuns, bem como 
colaborará com o CELAM no cumprimento de seus objetivos. 
Parágrafo único. A Presidência enviará às Conferências com as quais mantém maior 
relacionamento e ao CELAM os documentos e publicações da CNBB, bem como as 
informações pertinentes. 
 
Responsabilidade patrimonial e financeira 
II. Art.215. 
Art. 215. A Presidência cumpre ordinariamente as atribuições da administração 
patrimonial e financeira, por meio do Secretário Geral com a colaboração do Ecônomo, 
sendo secundada pelo Conselho Econômico e respondendo por elas perante o Conselho 
Permanente, a Assembléia Geral da CNBB e a autoridade civil, conforme os Estatutos 
Canônico e Civil e este Regimento99. 
 
IV. O PRESIDENTE 
 
Promulgação de atos e documentos 
II. Art.216. 
Art. 216. A promulgação dos atos e documentos oficiais da CNBB é da competência do 
Presidente100. 
 
Promulgação simples 
II. Art.217. 
Art. 217. Podem ser promulgados simplesmente, só pela edição no órgão oficial da 
CNBB: 
 
a) os documentos que não geram obrigação jurídica;  
b) os atos da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e da Presidência, publicando-se 
as atas respectivas, com exceção daqueles incluídos no art. 218. 
 
Parágrafo único. Havendo motivo justo, pode o Presidente, para um caso determinado, 
escolher outro meio idôneo de publicação, editando-se depois o documento ou ato no 
órgão oficial da CNBB. 
 
Promulgação por decreto101 

II. Art.218. 
Art. 218. Serão promulgados por meio de decreto do Presidente e publicação no órgão 
oficial da CNBB os seguintes atos ou documentos desta:  
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a) as declarações de magistério autêntico, os decretos gerais e o Estatuto Canônico da 
CNBB, após o reconhecimento pela Santa Sé, quando for o caso;  
b) o Estatuto civil da CNBB; 
c) a aprovação de estatutos, regimentos, regulamentos e outros textos normativos, de 
competência da Assembléia Geral ou do Conselho Permanente;  
d) a instituição ou aprovação de novos organismos vinculados à CNBB;  
e) os atos do Conselho Permanente referentes aos organismos vinculados à CNBB, 
indicados no Est. Can. art. 49 m, r; 
f) os exercícios, por parte do Conselho Permanente, da Presidência e do Presidente, dos 
poderes dados pelo Código de Direito Canônico e sua Legislação Complementar para o 
Brasil. 
 
Parágrafo único. Em caso de necessidade ou urgência, podem tais atos ou documentos 
com o decreto respectivo ser publicados por outro meio idôneo, fazendo-se contudo, 
depois, sua edição no órgão oficial da CNBB. 
 
Atos administrativos 
II. Art.219. 
Art. 219. Os atos administrativos relevantes, tais como as nomeações de Subsecretários 
Adjuntos, Ecônomo e de assessores nacionais, podem pelo Presidente ser postos, por 
meio de decretos singulares, publicando-os também no órgão oficial da CNBB102. 
 
V. O VICE-PRESIDENTE 
II. Art.220. 
Art. 220. Ao Vice-Presidente, além das atribuições estatutárias do cargo, cabem, 
solidariamente com os outros membros da Presidência, as competências desta, do 
CONSEP e do Conselho Permanente103. 
II. Art.221. 
Art. 221. O Presidente pode confiar, eventual ou permanentemente, ao Vice-Presidente 
encargos particulares, ou delegar-lhe tarefas da competência do Presidente. 
 
VI. O SECRETÁRIO GERAL 
II. Art.222. 
Art. 222. Ao Secretário Geral cabem, além das atribuições próprias de membro da 
Presidência, do CONSEP e do Conselho Permanente, as funções e tarefas específicas de 
seu cargo, particularmente a gestão do Secretariado Geral e da sede nacional da CNBB, 
com seus setores, funcionários, assessores, bem como, em nome da Presidência, a 
administração patrimonial e financeira da CNBB104. 
II. Art.223. 
Art. 223. Salvo tarefas reservadas a cargo específico, para as quais ele oferece, se 
preciso, sua cooperação, compete ao Secretário Geral, em entendimento com a 
Presidência e o CONSEP, promover e coordenar, por meio do Secretariado Geral, a 
execução das decisões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, da Presidência e 
do CONSEP. 
 
CAPÍTULO VII: CONSELHO EPISCOPAL PASTORAL  
 
Natureza e finalidade 
II. Art.224. 
Art. 224. Ao Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) compete promover, executar e 
coordenar a Pastoral Orgânica em âmbito nacional, desenvolvendo cada uma de suas 
linhas ou dimensões, definidas pela Assembléia Geral, bem como seus setores 
especializados105. 
 
Constituição 
II. Art.225. 
Art. 225. Formado pela Presidência da CNBB e os presidentes das Comissões Episcopais 
Pastorais, o CONSEP tem o número de seus membros dependente do número das 
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referidas Comissões, determinado pela Assembléia Geral, em vista da Pastoral Orgânica 
de cada quadriênio e das diretrizes da Santa Sé106. 
 
Reuniões107 

II. Art.226. 
Art. 226. As reuniões do CONSEP serão ao menos seis vezes ao ano, de acordo com as 
exigências do trabalho, ordinariamente em fevereiro, março, maio, agosto, setembro, 
dezembro. 
 
§ 1o Sendo necessário, a Presidência ou três presidentes de Comissões Episcopais 
Pastorais podem solicitar alguma outra reunião ordinária, aproveitando-se a ocorrência 
de Assembléia Geral ou de Conselho Permanente. 
 
§ 2o Por motivo urgente e relevante, pode a Presidência ou a maioria dos membros do 
CONSEP solicitar reunião extraordinária.  
 
Convocação 
II. Art.227. 
Art. 227. Cabe ao Presidente da CNBB convocar o CONSEP, pelo Secretariado Geral, 
com ao menos 15 dias de antecedência, por qualquer meio idôneo.  
Parágrafo único. Para reunião extraordinária, vale a convocação feita, com qualquer 
prazo razoável para o início da reunião. 
 
Pauta 
II. Art.228. 
Art. 228. A proposta de pauta das reuniões do CONSEP, enviada juntamente com a 
convocação, será preparada pelo Secretário Geral, acolhendo sugestões da Presidência e 
dos outros membros e tendo em vista a competência do CONSEP e as necessidades 
pastorais emergentes. 
Parágrafo único. Cabe ao CONSEP, no início dos trabalhos, aprovar a pauta, acolhendo 
ou modificando a proposta enviada. 
 
Temas das reuniões 
II. Art.229. 
Art. 229. Tanto a Presidência como os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais 
trarão para apreciação do CONSEP tudo o que se refere à execução e coordenação da 
Pastoral Orgânica, em suas dimensões e setores especializados, bem como às atividades 
das comissões, grupos de trabalho e setores ligados à ação pastoral da CNBB108. 
Parágrafo único. Tratar-se-á também, nas reuniões do CONSEP, do relacionamento 
que, em vista da Pastoral Orgânica, ele mantém com as entidades relacionadas com a 
CNBB109. 
 
Assessores e responsáveis pela Pastoral nacional 
II. Art.230. 
Art. 230. Em vista da execução e coordenação da Pastoral Orgânica, os presidentes das 
Comissões Episcopais Pastorais conferirão entre si e com a Presidência, no CONSEP, 
sobre as pessoas indicadas para assessores ou para responsáveis das comissões e 
setores pastorais nacionais, sobre as atribuições que terão e duração do contrato, antes 
que seus nomes sejam levados à apreciação do Conselho Permanente e aprovados pela 
Presidência.110 

 
Assessorias e grupos de trabalho 
II. Art.231. 
Art. 231. Para o exercício continuado de suas funções e execução das tarefas, pode o 
CONSEP, respeitadas as normas da CNBB sobre o assunto, criar grupos de trabalho e 
designar assessorias, cujas atividades lhe compete supervisionar111. 
 
Coordenação das atividades112 

II. Art.232. 
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Art. 232. O CONSEP fará a coordenação das atividades das Comissões Episcopais 
Pastorais ordinariamente por meio dos presidentes das mesmas. 
Parágrafo único. Pode o CONSEP confiar a determinados membros seus a coordenação 
ou supervisão de outras comissões, grupos de trabalho e setores, bem como o 
relacionamento com os organismos de que trata o Estatuto Canônico. 
 
Projeto orçamentário 
II. Art.233. 
Art. 233. O CONSEP terá seu projeto orçamentário acordado com a Presidência da 
CNBB, e nele se incluirão também os planos de custos e financiamento das Comissões 
Episcopais Pastorais113. 
 
Atas 
II. Art.234. 
Art. 234. Das reuniões do CONSEP far-se-ão atas, conforme as normas deste 
Regimento. 
 
CAPÍTULO VIII: SECRETARIADO GERAL 
 
I. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 
 
A serviço de toda a CNBB 
II. Art.235. 
Art. 235. O Secretariado Geral da CNBB, com seus setores pastorais e técnicos, com os 
assessores e funcionários, está a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência 
e do CONSEP, sob a responsabilidade imediata do Secretário Geral, que o dirige e 
coordena, em nome da Presidência114. 
 
Setores específicos 
II. Art.236. 
Art. 236. O Secretariado Geral terá setores específicos para o relacionamento e 
cooperação com os Conselhos Episcopais Regionais e seus secretariados executivos, com 
os organismos e entidades relacionadas com a CNBB e com as associações de fiéis de 
direito público e âmbito nacional, juridicamente subordinadas à CNBB115. 
 
II. RELACIONAMENTO COM OS CONSELHOS EPISCOPAIS REGIONAIS116 

 
Comunicação freqüente 
II. Art.237. 
Art. 237. Cabe ao Secretariado Geral manter comunicação freqüente com os Conselhos 
Episcopais Regionais, garantindo sua integração com o conjunto da CNBB, sem prejuízo 
de sua autonomia relativa. 
 
Participação nos encontros 
II. Art.238. 
Art. 238. O Secretário Geral, pessoalmente ou por seu representante, em acordo com os 
Conselhos Episcopais Regionais, participará periodicamente de reuniões destes, para 
facilitar o conhecimento e a integração entre os âmbitos nacional e regionais, fornecer 
informações, estudar problemas e acolher sugestões. 
 
III. COLABORADORES NA SEDE NACIONAL 
 
Subsecretários e Ecônomo117 

II. Art.239. 
Art. 239. Os Subsecretários Adjuntos e o Ecônomo são os auxiliares imediatos do 
Secretário Geral, nomeados pela Presidência, após parecer do Conselho Permanente, por 
indicação do próprio Secretário Geral. 
II. Art.240. 
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Art. 240. Segundo o plano de organização do Secretariado Geral, o Secretário Geral 
repartirá responsabilidades e tarefas específicas com os Subsecretários Adjuntos e o 
Ecônomo e com eles conferirá, com freqüência, sobre tudo o que se refere ao 
Secretariado Geral e à sede da CNBB. 
 
Encontros periódicos com assessores 
II. Art.241. 
Art. 241. Tendo em vista as normas da CNBB sobre os assessores e sua vinculação com 
a Presidência, o Secretário Geral terá sob sua direção encontros periódicos com os 
mesmos, para oração e revisão de vida, avaliação e programação de suas atividades118. 
 
Nomeação de funcionários119 

II. Art.242. 
Art. 242. Antes de nomear funcionários, o Secretário Geral consultará oportunamente a 
Presidência sobre critérios e nomes, tendo em vista os arts. 243, 244, 245 deste 
Regimento. 
II. Art.243. 
Art. 243. Na nomeação dos funcionários da CNBB, o Secretário Geral levará em conta 
não somente a capacitação técnica, mas também o reconhecimento por eles do caráter 
específico da CNBB, como entidade religiosa representativa dos Bispos do Brasil, com as 
exigências funcionais que isto comporta, a aceitação do regulamento interno da sede 
nacional, o testemunho de vida individual e familiar, que se exigirá antes da nomeação e 
durante o desempenho das funções. 
 
Encontros periódicos e assistência religiosa 
II. Art.244. 
Art. 244. O Secretário Geral promoverá reuniões periódicas com os funcionários da 
CNBB e cuidará também da assistência religiosa e promoção espiritual deles e de seus 
familiares. 
 
Sede da CNBB e os que nela trabalham 
II. Art.245. 
Art. 245. Como lugar central de serviço episcopal, para onde convergem pessoas de 
toda parte, requer-se na sede nacional da CNBB um ambiente de trabalho digno e 
respeitoso, sereno, cooperativo e acolhedor; espera-se encontrar nela, da parte de seus 
assessores, técnicos e funcionários, a competência e responsabilidade profissionais, a 
maturidade humana e o testemunho cristão.  
 
Acompanhamento da Presidência120 

II. Art.246. 
Art. 246. A Presidência estará sempre atenta e interessada por tudo e por todos os que, 
com seus anseios, problemas e realizações, convivem e colaboram na sede da CNBB e 
pelo que de mais relevante nela acontecer.  
 
IV. DOCUMENTAÇÃO E HISTÓRIA DA CNBB 
 
Arquivo documental121 

II. Art.247. 
Art. 247. O Secretariado Geral manterá criteriosa e acuradamente o arquivo documental 
da CNBB unificado em sua organização, embora distinto por setores. 
 
§ 1o O arquivo contará com um arquivista geral.  
 
§ 2o Garantir-se-á a reserva e segurança do arquivo, só podendo algum documento ser 
copiado, segundo normas específicas, ou ser retirado, com autorização escrita do 
Secretário Geral. 
 
§ 3o Uma parte do arquivo será destinada a documentos de natureza sigilosa, para cujo 
acesso se requer licença especial. 
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§ 4o Normas internas, aprovadas pela Presidência da CNBB, regerão a formação, 
conservação e utilização do arquivo. 
 
Recuperação e conservação de documentos históricos122 

II. Art.248. 
Art. 248. A CNBB buscará resgatar, recuperar e conservar documentos, fotografias, 
filmes, vídeos, gravações sonoras, reportagens, entrevistas e todo material de interesse, 
relacionado com a vida e atividades da CNBB, no decorrer da história. 
 
Museu histórico e artístico 
II. Art.249. 
Art. 249. O Secretariado Geral cuidará de organizar o museu histórico e artístico da 
CNBB. 
 
Nome, logotipo e timbre da CNBB 
II. Art.250. 
Art. 250. O Secretariado Geral baixará regras de controle sobre a utilização do nome, 
logotipo e timbre da CNBB, de modo a se distinguir claramente o que é oficial e da 
própria Conferência daquilo que provém de órgão ou setor pastoral, assessoria ou serviço 
técnico, assessor ou funcionário da CNBB. 
 
CAPÍTULO IX: CONSELHOS EPISCOPAIS REGIONAIS 
 
I. NATUREZA E CONSTITUIÇÃO 
 
Órgãos constitutivos da CNBB 
II. Art.251. 
Art. 251. Os Conselhos Episcopais Regionais, pelos quais a CNBB funciona e atua em 
âmbito regional, são órgãos constitutivos desta e, como tais, estão sujeitos aos Estatutos 
e Regimento da CNBB123. 
 
Instituídos pela Assembléia 
II. Art.252. 
Art. 252. Compete à Assembléia Geral instituir, suprimir ou modificar, em qualquer 
aspecto, as regiões pastorais da CNBB e os Conselhos Episcopais Regionais a elas 
correspondentes124.  
 
Sub-regiões pastorais 
II. Art.253. 
Art. 253. Mantida a própria unidade e a de seu secretariado executivo, o Conselho 
Episcopal Regional pode dividir sua área em sub-regiões pastorais, comunicando a 
decisão ao Secretariado Geral da CNBB125.  
 
Membros 
II. Art.254. 
Art. 254. São membros do Conselho Episcopal Regional somente os membros da CNBB 
com domicílio canônico na região correspondente126. 
Parágrafo único. Tendo um membro da CNBB domicílio canônico em mais de uma 
região pastoral, ele é de direito membro de mais de um Conselho Episcopal Regional, 
participando no que puder de cada um deles. 
 
Participação dos Bispos não-membros 
II. Art.255. 
Art. 255. Os Bispos eméritos e outros Bispos em comunhão com a Santa Sé não 
membros da CNBB participam, com voz e voto consultivo, das reuniões do Conselho 
Episcopal Regional da região em que têm domicílio canônico e podem ser chamados a 
colaborar em comissões e grupos de trabalho, ou receber encargo não reservado a 
membro do referido Conselho127. 
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II. DIRETRIZES PARA O REGULAMENTO REGIONAL 
 
Aprovação de Regulamento128 

II. Art.256. 
Art. 256. Os Estatutos e o Regimento da CNBB são complementados e adaptados para 
cada Conselho Episcopal Regional por Regulamento elaborado por este, no qual, em 
acordo com as normas da CNBB, cada Conselho definirá a própria organização e as 
regras específicas de seu funcionamento. 
Parágrafo único. Como norma de funcionamento de órgão constitutivo da CNBB, o 
Regulamento de cada Conselho Episcopal Regional será submetido à aprovação do 
Conselho Permanente. 
 
Participação de não-membros 
II. Art.257. 
Art. 257. No Regulamento, haverá normas sobre a participação de não-membros do 
Conselho nas reuniões deste: os mencionados no art. 255, os responsáveis por cargos ou 
setores do secretariado executivo regional, os assessores ou peritos e outras pessoas. 
 
Assembléias abertas e reuniões exclusivas dos membros 
II. Art.258. 
Art. 258. O Regulamento distinguirá as reuniões ou assembléias, de caráter consultivo, 
em que os representantes das dioceses e dos diversos segmentos do povo de Deus 
participam com seus Bispos, celebrando, estudando, revisando, programando, 
apresentando pareceres, solicitações e propostas pastorais, das reuniões dos membros 
do Conselho Episcopal Regional, em que estes, como Pastores, estudam os reclamos e 
sugestões dos seus fiéis e tomam as decisões que julgam mais acertadas. 
 
Órgãos diretivos 
II. Art.259. 
Art. 259. Cada Conselho Regional terá uma presidência e uma comissão pastoral, cada 
uma formada de ao menos três membros seus, podendo haver outros órgãos diretivos. 
 
Outros órgãos e cargos 
II. Art.260. 
Art. 260. Onde não houver número suficiente de membros, outras comissões e cargos, 
que não os órgãos e cargos diretivos, podem ter Bispos eméritos e outros não membros 
da CNBB, desde que os membros do Conselho Episcopal Regional mantenham a efetiva 
direção e o caráter episcopal do Conselho. 
 
Secretariado executivo regional 
II. Art.261. 
Art. 261. Cada Conselho Episcopal Regional terá um secretariado executivo regional, 
com o qual o Secretariado Geral da CNBB se relacionará ordinariamente129. 
 
Normas de organização e de funcionamento130 

 
Art. 262. O Conselho Episcopal Regional editará normas de organização e funcionamento 
para o secretariado executivo regional e seus órgãos, setores, serviços, bem como para 
as demais instituições ligadas ao secretariado executivo e ao próprio Conselho Episcopal 
Regional. 
Parágrafo único. A aprovação de tais normas internas é da competência exclusiva do 
Conselho Episcopal Regional. 
 
Organização pastoral 
II. Art.263. 
Art. 263. Para promover e coordenar a Pastoral Orgânica, sem prejuízo da legítima 
autonomia das dioceses, haverá em cada região uma organização não contrastante com 
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a nacional, de modo que seja fácil o relacionamento entre os âmbitos nacional e 
regionais da CNBB131. 
 
Escolha de assessores e outros responsáveis 
II. Art.264. 
Art. 264. Na escolha dos assessores e dos responsáveis pelos cargos, atender-se-á a 
que tenham as qualidades que o Estatuto Canônico e este Regimento recomendam para 
os do âmbito nacional132. 
 
Administração dos bens133 

II. Art.265. 
Art. 265. Na administração dos bens patrimoniais e financeiros: 
 
a) seguir-se-ão as normas do direito eclesial e civil, do Estatuto Canônico e deste 
Regimento; 
b) acolher-se-ão as diretrizes administrativas e contábeis da CNBB; 
c) manter-se-á o Secretariado Geral da CNBB permanentemente informado; 
d) cuidar-se-á da prestação de contas, do orçamento e balanço anuais, a ser enviados ao 
Secretariado Geral, para análise do Conselho Econômico da CNBB. 
 
Atos de administração extraordinária 
II. Art.266. 
Art. 266. Para se praticarem atos de administração extraordinária sobre bens que 
pertencem ao Conselho Episcopal Regional, enquanto órgão da CNBB, e que, portanto, 
fazem parte do patrimônio da Conferência, seguir-se-ão as regras que, nos Estatutos da 
CNBB e neste Regimento, se dão para a lícita e válida prática de tais atos, de acordo com 
o direito eclesial e civil134. 
 
III. RELACIONAMENTO COM A CNBB 
 
Planos Pastorais 
II. Art.267. 
Art. 267. Os planos pastorais regionais, mantendo as peculiaridades da região, estarão 
em sintonia com as diretrizes pastorais votadas para o País pela Assembléia Geral da 
CNBB, de modo a facilitar a cooperação e a coordenação135. 
 
Escolha de membros do Conselho Permanente 
II. Art.268. 
Art. 268. Observada a norma estatutária quanto ao número de titulares e de suplentes a 
eleger, na escolha de seus membros para o Conselho Permanente, os Conselhos 
Episcopais Regionais, conscientes da relevância daquele órgão, atenderão à capacitação 
e disponibilidade dos candidatos, para o exercício do cargo136. 
II. Art.269. 
Art. 269. Realizada a eleição para os membros e suplentes do Conselho Permanente, o 
presidente do Conselho Episcopal Regional comunicará os nomes dos eleitos à 
Presidência da CNBB, que os publicará no órgão oficial desta. 
 
Indicação de nomes para cargos nacionais 
II. Art.270. 
Art. 270. Ao indicar, de acordo com este Regimento, candidatos a cargos na CNBB, os 
Conselhos Episcopais Regionais procurarão não só uma legítima presença da sua região 
no âmbito nacional, mas também cumprir o disposto no art. 86. 
 
Participação e cooperação em âmbito nacional 
II. Art.271. 
Art. 271. Os Conselhos Episcopais Regionais ajustarão seus calendários às datas da 
CNBB, principalmente às da Assembléia Geral e do Conselho Permanente, para terem 
uma melhor participação e cooperação na vida e atividade da Conferência, de acordo 
com o Estatuto Canônico e este Regimento137. 



 55
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais atenderão ao que se diz neste 
Regimento sobre a participação na elaboração da pauta da Assembléia Geral e do 
Conselho Permanente e sobre a preparação para a Assembléia Geral138. 
 
Informações periódicas ao Secretariado Geral 
II. Art.272. 
Art. 272. Os Conselhos Episcopais Regionais enviarão ao Secretariado Geral da CNBB 
seu calendário e programação, as informações periódicas sobre seu funcionamento e 
atividades, bem como seus documentos oficiais e publicações139.  
 
IV. SOLIDARIEDADE INTERECLESIAL 
 
Comunhão e co-responsabilidade 
II. Art.273. 
Art. 273. Cada Conselho Episcopal Regional realizará em seu âmbito o que o Estatuto 
Canônico determina sobre a comunhão eclesial, a co-responsabilidade pastoral e a 
solidariedade entre os Pastores e entre suas Igrejas particulares140. 
 
Solidariedade intereclesial 
II. Art.274. 
Art. 274. Os Conselhos Episcopais Regionais incentivarão entre suas Igrejas particulares 
programas de colaboração fraterna, firmando também acordos semelhantes de 
cooperação entre regiões pastorais da CNBB141.  
 
Colaboração inter-regional 
II. Art.275. 
Art. 275. Os Conselhos Episcopais Regionais situados numa mesma área geográfica 
podem unir reflexão e esforços em torno de questões e ações comuns, para mais eficaz 
evangelização e serviço da caridade, da justiça e da paz. 
Parágrafo único. Não se procederá à institucionalização de macrorregião, sem a 
aprovação da Assembléia Geral da CNBB142. 
 
Relacionamento cooperativo com organismos eclesiais 
II. Art.276. 
Art. 276. Manter-se-á, em âmbito regional, relacionamento constante e estreita 
colaboração com os organismos representativos dos presbíteros e diáconos, dos 
institutos de vida consagrada e dos leigos, bem como um diálogo cooperativo com os 
organismos vinculados à CNBB143. 
 
Projetos missionários “além-fronteiras” 
II. Art.277. 
Art. 277. Os Conselhos Episcopais Regionais que ampliam seu raio de colaboração 
eclesial, mediante projetos de presença evangelizadora e solidária também com Igrejas 
além das fronteiras do País, farão isso em sintonia com a Comissão Episcopal Pastoral 
responsável pela ação missionária144. 
 
V. RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL E O PODER PÚBLICO 
II. Art.278. 
Art. 278. Nas relações com a sociedade civil e os poderes públicos, seguir-se-ão, 
juntamente com a doutrina social da Igreja, as normas do Estatuto Canônico e as 
diretrizes da Assembléia Geral e manter-se-á o diálogo com a Presidência da CNBB, para 
informação e posicionamentos concordes145. 
 
CAPÍTULO X: COMISSÕES EPISCOPAIS E GRUPOS DE TRABALHO 
 
I. DISPOSITIVOS GERAIS 
 
Comissões constitutivas da CNBB146 

II. Art.279. 
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Art. 279. Para ser órgão constitutivo da CNBB uma comissão episcopal deve 
simultaneamente: ser criada pela Assembléia Geral, ser estável, ser composta somente 
de membros da CNBB. 
Parágrafo único. Considera-se estável a comissão criada para ao menos um quadriênio. 
 
Comissões não-constitutivas da CNBB147 

II. Art.280. 
Art. 280. As comissões episcopais não-constitutivas da organização da CNBB serão 
formadas de Bispos, na sua maioria membros da Conferência, podendo os demais 
participantes ser Bispos eméritos. 
Parágrafo único. Em caso especial, pode-se criar comissão formada somente de 
membros da CNBB. 
 
Composição das subcomissões e grupos 
II. Art.281. 
Art. 281. As subcomissões, os setores, departamentos e grupos de reflexão ou trabalho 
podem ser livremente compostos de membros da CNBB, de Bispos eméritos ou de outros 
fiéis148. 
 
Criação de subcomissões e grupos149 

II. Art.282. 
Art. 282. Toda comissão episcopal, desde que se mantenha sua unidade sob um único 
presidente, pode ter subcomissões ou grupos de reflexão ou de trabalho, em acordo com 
o órgão constitutivo ao qual serve. 
Parágrafo único. São competentes para a criação de tais subcomissões e grupos, além 
da Assembléia Geral, o Conselho Permanente, o CONSEP e, em casos urgentes, a 
Presidência. 
 
Assessores e peritos 
II. Art.283. 
Art. 283. Quanto à indicação e nomeação dos assessores e peritos, valem para as 
comissões episcopais as normas estatutárias e regimentais sobre o assunto150. 
 
Reuniões ordinárias 
II. Art.284. 
Art. 284. Convocadas por seu presidente, as comissões episcopais estáveis terão 
reunião ordinária duas vezes por ano. 
 
§ 1o Reunião extraordinária pode ser convocada por iniciativa do presidente da 
comissão, ou a pedido de mais da metade dos seus membros. 
 
§ 2o Na ausência do Presidente e não havendo Vice-Presidente, coordenará a reunião o 
membro presente mais antigo na ordenação episcopal. 
 
Reuniões conjuntas 
II. Art.285. 
Art. 285. Convocadas pela Presidência da CNBB ou pelo CONSEP, de acordo com a 
matéria a ser tratada ou o objetivo visado, podem duas ou mais comissões episcopais ter 
reunião conjunta, sobre pontos determinados, relacionados com a competência de cada 
uma151. 
 
Apoio do Secretariado Geral152 

II. Art.286. 
Art. 286. As comissões episcopais contarão com o apoio do Secretariado Geral com seus 
setores e serviços, para a realização de suas reuniões e de suas tarefas. 
Parágrafo único. Para receber tal apoio, cada comissão deve programar com o 
Secretariado Geral suas reuniões e atividades e informá-lo oportunamente sobre a 
realização delas. 
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II. COMISSÕES EPISCOPAIS PASTORAIS 
 
Natureza 
II. Art.287. 
Art. 287. São Comissões Episcopais Pastorais e como tais são denominadas as 
comissões estáveis criadas pela Assembléia Geral, para um quadriênio pelo menos, em 
vista da Pastoral Orgânica nacional, tendo a finalidade, competência e constituição 
definidas no Estatuto Canônico153. 
Parágrafo único. As demais comissões episcopais, especiais ou não, mesmo quando 
tenham finalidade pastoral, não recebem essa denominação. 
 
Número de Comissões Episcopais Pastorais 
II. Art.288. 
Art. 288. As Assembléias Gerais eletivas quadrienais, ao fixar o número de Comissões 
Episcopais Pastorais, procurarão manter seu número em torno de dez, tendo em vista 
não só as necessidades da Pastoral Orgânica, mas também a composição do CONSEP e 
do Conselho Permanente154. 
 
Constituição155 

II. Art.289. 
Art. 289. As Comissões Episcopais Pastorais, como órgãos constitutivos da CNBB, são 
formadas somente de membros desta, conforme o Estatuto Canônico. 
Parágrafo único. Aos membros efetivos de uma Comissão Episcopal Pastoral o 
Conselho Permanente pode acrescentar algum Bispo emérito, como colaborador, com 
voto consultivo, escolhido por sua qualificação e experiência, na área de atuação da 
Comissão. 
II. Art.290. 
Art. 290. Os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais são eleitos pela Assembléia 
Geral; os demais membros são escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. Na escolha dos membros das Comissões Episcopais Pastorais, a 
Assembléia Geral e o Conselho Permanente atenderão ao disposto no art. 86. 
 
Número de membros 
II. Art.291. 
Art. 291. Cabe à Assembléia Geral definir o número de membros de cada Comissão 
Episcopal Pastoral, atendendo às necessidades da Pastoral Orgânica, cuidando de que 
sua multiplicidade não impeça a funcionalidade e considerando também as despesas que 
serão feitas156. 
 
Assessores 
II. Art.292. 
Art. 292. Atendo-se às normas da CNBB sobre o assunto, cada Comissão Episcopal 
Pastoral consultará também o CONSEP sobre seus candidatos a assessores, antes de 
indicá-los à aprovação da Presidência da CNBB157. 
 
Reuniões e convocação 
II. Art.293. 
Art. 293. As Comissões Episcopais Pastorais terão reunião ordinária duas vezes por ano, 
convocada por seu presidente. 
Parágrafo único. Reunião extraordinária pode ser convocada por iniciativa do 
presidente da Comissão, ou por solicitação de mais da metade dos seus membros, ou do 
CONSEP158. 
 
Programação das atividades 
II. Art.294. 
Art. 294. Cada Comissão Episcopal Pastoral terá, aprovada pelo CONSEP, sua 
programação de atividades ao menos bienal, em pleno acordo com as diretrizes pastorais 
da CNBB159. 
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Articulação 
II. Art.295. 
Art. 295. Cada Comissão Episcopal Pastoral, estudando, programando, animando e 
executando os projetos de seu âmbito de trabalho, manterá a comunhão e articulação 
com as demais Comissões e com o CONSEP, para a unidade na realização da Pastoral 
Orgânica nacional160.  
 
Financiamento 
II. Art.296. 
Art. 296. As Comissões Episcopais Pastorais apresentarão seus planos de custos e 
financiamentos para apreciação do CONSEP, que os inserirá na proposta orçamentária da 
Pastoral Orgânica nacional161. 
  
CAPÍTULO XI: CONSELHOS ECONÔMICO E FISCAL 
 
I. CONSELHO ECONÔMICO 
 
Finalidade 
II. Art.297. 
Art. 297. O Conselho Econômico tem como finalidade colaborar com a gestão econômica 
da CNBB, por meio de pareceres e decisões.  
 
Constituição162 

II. Art.298. 
Art. 298. São membros ex officio do Conselho Econômico o Presidente e o Secretário 
Geral da CNBB; são membros eleitos pelo Conselho Permanente, dentre os presidentes 
de Comissões Episcopais Pastorais que compõem o CONSEP, três que sejam qualificados 
pela ciência e experiência administrativas.  
Parágrafo único. O Conselho Permanente elegerá também, com as mesmas 
características dos titulares, dois suplentes que, pela ordem, substituirão titulares 
ausentes, nas reuniões do Conselho, conforme se indica neste Regimento. 
 
Consultores163 

II. Art.299. 
Art. 299. O Ecônomo participa do Conselho Econômico, ex officio, como consultor; dois 
outros consultores serão indicados pelo Conselho Econômico, aprovados pela Presidência, 
após ouvir o parecer do Conselho Permanente, e nomeados pelo Presidente da CNBB. 
Parágrafo único. Aplica-se analogamente a esses consultores o que as normas da CNBB 
dispõem sobre os assessores. 
 
Competência164 

II. Art.300.  
Art. 300. Compete ao Conselho Econômico: 
 
a) dar o consentimento para, conforme o direito canônico e as normas da CNBB, 
praticarem-se validamente certos atos de administração extraordinária; 
b) acompanhar a gestão econômica e financeira do patrimônio da CNBB, fornecer 
sugestões e indicar critérios para sua conservação e incremento, bem como para o 
programa de despesas, correntes ou extraordinárias; 
c) aprovar o plano contábil da CNBB; 
d) orientar a preparação do orçamento anual, aprová-lo previamente, para ser 
apresentado à deliberação do Conselho Permanente, e acompanhar sua execução; 
e) orientar a preparação da prestação de contas e do balanço anual da CNBB e dar sobre 
eles parecer prévio, antes de serem entregues ao Conselho Fiscal; 
f) apreciar e dar parecer para o veredicto da Presidência sobre as prestações de contas 
das entidades ligadas à CNBB e das demais associações públicas de fiéis, de âmbito 
nacional, conforme o direito canônico.  
 
Direção165 
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II. Art.301. 
Art. 301. O Presidente da CNBB preside às reuniões do Conselho Econômico; o 
Secretário Geral coordena-as; os seus membros escolhem o secretário entre os membros 
ou consultores. 
Parágrafo único. Na ausência do Presidente, é chamado a substituí-lo e presidir à 
reunião o Vice-Presidente, ou, faltando este, o mais antigo na ordenação episcopal, 
dentre os membros presentes, convocando-se, quando for preciso, suplente para 
completar o número de membros.  
 
Reuniões166 

II. Art.302. 
Art. 302. O Conselho Econômico, convocado pelo Secretário Geral, reunir-se-á todas as 
vezes em que houver reunião ordinária do CONSEP. 
Parágrafo único. Por motivo urgente, pode o Conselho Econômico ser convocado 
extraordinariamente pelo Secretariado Geral, por determinação do Presidente. 
 
Pauta e preparação167 

II. Art.303.  
Art. 303. O Secretário Geral, ajudado pelo Ecônomo, preparará a pauta e o material a 
ser considerado pelo Conselho Econômico, incluindo entre os temas o que for pedido por 
qualquer dos membros, podendo também acolher sugestões dos consultores. 
 
Relatório do Ecônomo168 

II. Art.304. 
Art. 304. Para cada reunião, o Ecônomo preparará um relatório sobre a gestão 
econômica e a situação patrimonial e financeira, desde a última reunião, a ser analisado 
pelo Conselho Econômico. 
 
Deliberações169 

II. Art.305. 
Art. 305. Na tomada de decisões, primeiro se acolherão os pareceres dos consultores, 
para depois se passar aos votos dos membros. 
 
Valor consultivo170 

II. Art.306. 
Art. 306. Os pareceres do Conselho Econômico, mesmo aprovados pela maioria dos 
membros, sendo de natureza consultiva, não obrigam a Presidência da CNBB, salvo os 
casos em que o direito canônico lhes der caráter vinculante. 
 
Decisões vinculantes171 

II. Art.307. 
Art. 307. Para se tomarem decisões juridicamente vinculantes, tais como as sobre atos 
de administração extraordinária, requer-se a presença de cinco membros do Conselho, 
sanando-se a ausência de titular com a convocação de suplente, salvo o disposto sobre a 
substituição do Presidente. 
II. Art.308. 
Art. 308. No caso de consentimento para os atos de administração extraordinária 
previstos no art. 324 § 1o a), os membros da Presidência da CNBB abster-se-ão de votar 
dentro do Conselho Econômico, mas, antes da votação, podem expor o próprio parecer, 
após os consultores. 
 
Atas 
II. Art.309. 
Art. 309. Das reuniões do Conselho Econômico far-se-ão atas sintéticas, assinadas pelos 
membros, contendo principalmente os pareceres formalizados e as decisões votadas. 
 
II. CONSELHO FISCAL 
 
Constituição e finalidade 
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II. Art.310. 
Art. 310. O Conselho Permanente escolhe para o Conselho Fiscal três titulares e dois 
suplentes, entre os membros da CNBB, conhecidos por sua ciência e experiência 
administrativas e não impedidos estatutariamente, para, em nome da CNBB, exercer a 
função fiscalizadora sobre a gestão patrimonial e financeira dos bens da Conferência172. 
  
Coordenador 
II. Art.311. 
Art. 311. O primeiro dos eleitos para o Conselho Fiscal ocupa também a função de seu 
coordenador, podendo convocá-lo por própria iniciativa ou a pedido de um dos membros. 
 
Exercício da função173 

II. Art.312. 
 Art. 312. O Conselho Fiscal pode reunir-se a qualquer tempo, no cumprimento de sua 
função, devendo ser nesta coadjuvado pelo Secretariado Geral e pelo Ecônomo da CNBB. 
II. Art.313. 
Art. 313. O Conselho Fiscal só pode exercer sua função e deliberar com três membros 
presentes, chamando-se, quando necessário para completar o número, os suplentes, 
pela ordem de eleição. 
 
Parecer fundamentado174 

II. Art.314. 
Art. 314. Cuidado especial terá o Conselho Fiscal na preparação dos pareceres 
fundamentados sobre a gestão econômica e o balanço da CNBB, destinados ao Conselho 
Permanente.  
 
§ 1o Tais pareceres serão anuais, além do parecer sobre o quadriênio, no final do 
mandato da Presidência. 
 
§ 2o Um dos membros do Conselho Fiscal, em nome deste, apresentará e defenderá os 
pareceres, perante o Conselho Permanente. 
 
CAPÍTULO XII: ADMINISTRAÇÃO DOS BENS 
 
Sobriedade e partilha 
II. Art.315. 
Art. 315. A CNBB, como instituição eclesial, dará exemplo de sobriedade no uso dos 
bens e de partilha evangélica com os necessitados que a procuram. 
 
Rendas compatíveis com as necessidades175 

II. Art.316. 
Art. 316. Todo empenho será feito para que o patrimônio estável tenha rendas 
compatíveis com as despesas correntes. 
 
Despesas adequadas às receitas176 

II. Art.317. 
Art. 317. Procurar-se-á adequar as despesas previsíveis às receitas garantidas, 
cancelando as despesas suntuárias ou dispensáveis, de modo a haver equilíbrio 
orçamental. 
 
Autonomia econômica177 

II. Art.318. 
Art. 318. A administração patrimonial e financeira da CNBB manterá o esforço por se 
tornar autônoma, com relação a ajudas externas, ficando estas para os projetos não 
cabíveis nas despesas ordinárias, administrativas ou pastorais. 
 
Campanhas e eventuais ajudas das dioceses178  
II. Art.319. 
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Art. 319. A solidariedade das Igrejas particulares para com a CNBB e os seus órgãos ou 
serviços, nacionais e regionais, manifestar-se-á no incremento das Campanhas anuais da 
Evangelização e da Fraternidade e na complementação, com ajuda eventual que a 
Assembléia Geral estabelecer, segundo o Estatuto Canônico. 
Parágrafo único. O envio à CNBB do resultado das Campanhas e dessa ajuda eventual 
será feito no prazo previsto, para evitar prejuízo e dificuldade à CNBB e sua 
administração.  
 
Exercício Financeiro 
II. Art.320. 
Art. 320. O exercício financeiro anual da CNBB vai de 1o de janeiro a 31 de dezembro. 
 
Informação e consulta à Presidência179 

II. Art.321. 
Art. 321. A Presidência será regularmente informada pelo Secretário Geral sobre a 
gestão econômica da CNBB, e consultada não só sobre os atos de administração 
extraordinária, mas também sobre os atos administrativos ordinários de maior 
relevância, em vista da situação patrimonial e financeira da entidade. 
Parágrafo único. Para ser ajudada no acompanhamento da gestão administrativa e 
financeira, a Presidência receberá mensalmente um relatório do Ecônomo. 
 
Apresentação do orçamento e balanço180 

II. Art.322. 
Art. 322. Compete à Presidência da CNBB: 
 
a) levar à apreciação prévia do Conselho Econômico o balanço e o orçamento; 
b) encaminhar, para exame do Conselho Fiscal, o balanço do exercício findo; 
c) apresentar, para aprovação do Conselho Permanente, tanto o balanço do exercício 
findo como o orçamento do novo exercício, acompanhado de relatório sobre a situação 
patrimonial e financeira da CNBB; 
d) informar sinteticamente a Assembléia Geral ordinária sobre a administração dos bens 
da CNBB e sobre a deliberação do Conselho Permanente, a respeito da situação 
patrimonial e financeira, do balanço e do orçamento anuais; 
e) apresentar à Assembléia Geral uma prestação global de contas da administração 
econômica da CNBB, no término do quadriênio. 
 
Tarefas do Ecônomo181  
II. Art.323. 
Art. 323. Além das suas atribuições estatutárias, o Ecônomo: 
 
a) executa os atos administrativos ordenados pelo Presidente ou pelo Secretário Geral e 
lhes pede a autorização devida; 
b) informa e consulta o Secretário Geral sobre o que for de interesse na administração e 
nas finanças; 
c) acompanha a execução do orçamento; 
d) supervisiona a contabilidade; 
e) prepara o relatório mensal para a Presidência e as informações periódicas para o 
Conselho Econômico e o Conselho Permanente, sobre a situação patrimonial e financeira 
da CNBB; 
f) cuida da conservação de toda a documentação do setor administrativo; 
g) ajuda o Secretário Geral na supervisão da gestão econômica dos bens patrimoniais e 
financeiros dos Conselhos Episcopais Regionais e de outras entidades, quando tais bens 
estiverem em nome da CNBB; 
h) coopera com o Conselho Econômico e o Conselho Fiscal no cumprimento de suas 
tarefas estatutárias e regimentais. 
 
Atos de administração extraordinária182 

II. Art.324. 
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Art. 324. O Presidente ou o Secretário Geral têm competência para praticar ou autorizar, 
nos termos do cân. 1292 §§ 1-4, aqueles atos administrativos extraordinários cujo custo 
não ultrapassar a quantia de cem salários mínimos. 
 
§ 1o Acima desta quantia, precisa-se previamente do consentimento do Conselho 
Econômico e também da licença expressa de um dos seguintes órgãos da CNBB, 
conforme o custo econômico, a saber:  
 
a) da Presidência, para quantias superiores a cem, até quinhentos salários mínimos; 
b) do Conselho Permanente, para quantias superiores a quinhentos salários mínimos, até 
o teto de três mil salários mínimos; 
c) da Assembléia Geral, para encaminhar o pedido de licença à Santa Sé, a fim de 
praticar tais atos, quando se tratar de quantias acima de três mil salários mínimos, ou de 
ex-votos, ou de coisas preciosas pelo valor artístico ou histórico.  
 
§ 2o Servirá para todos os efeitos, como base de cálculo, o salário mínimo vigente em 
Brasília–DF. 
 
CAPÍTULO XIII: DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Estatuto civil da CNBB183 

II. Art.325. 
Art. 325. Dentro de um ano após a promulgação do Estatuto Canônico, a CNBB revisará 
seu Estatuto Civil, adaptando-o aos novos Estatuto Canônico e Regimento e à legislação 
civil pertinente. 
 
Regulamento e planos, a cargo do Secretário Geral184 

II. Art.326. 
Art. 326. Dentro de um biênio, a contar da entrada em vigor deste Regimento, o 
Secretário Geral apresentará para aprovação do Conselho Permanente: 
 
a) o Regulamento interno da sede nacional da CNBB, válido para todos os que nela 
trabalham, residentes ou não; 
b) o plano de organização do Secretariado Geral, incluindo tudo o que em âmbito 
nacional existe a serviço da CNBB e de seus órgãos: assessorias, setores técnicos ou 
pastorais, serviços, comissões, grupos de reflexão ou de trabalho, ligados à Pastoral 
Orgânica geral ou às pastorais específicas; 
c) o plano de cargos e salários, incluindo nele os assessores; 
d) o plano de administração patrimonial e financeira da CNBB.  
 
Regulamentos dos órgãos 
II. Art.327. 
Art. 327. Os órgãos da CNBB terão seu Regulamento interno conforme com o Estatuto 
Canônico e este Regimento e aprovado pelo Conselho Permanente, salvo o disposto 
sobre a Assembléia Geral185. 
 
Novas normas dos Conselhos Episcopais Regionais 
II. Art.328. 
Art. 328. Os Conselhos Episcopais Regionais reformarão, quanto antes, suas normas e 
as de suas instituições, de acordo com o novo Estatuto Canônico e com este Regimento, 
e enviarão cópias autênticas das novas normas ao Secretariado Geral186. 
 
Normas dos organismos vinculados à CNBB 
II. Art.329. 
Art. 329. Os organismos vinculados à CNBB enviarão ao Secretariado Geral cópias 
autênticas de suas normas renovadas, civis e canônicas, o mesmo fazendo cada vez que 
as modificarem187. 
 
Entrada em vigor 
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II. Art.330. 
Art. 330. Este Regimento é promulgado e entra imediatamente em vigor, no que couber, 
ao se proclamar sua aprovação pela Assembléia Geral, ficando revogado o Regimento 
anterior, salvo o determinado no § 1o deste artigo. 
 
§ 1o Continuam vigorando as normas do Regimento anterior exigidas para o 
funcionamento daquelas instituições e órgãos dependentes do Estatuto de 1986 que 
permanecem em exercício, até que a reorganização da CNBB, introduzida pelo novo 
Estatuto Canônico, possa funcionar plenamente, com a Assembléia Geral eletiva de 2003. 
 
§ 2o O Presidente da CNBB, por decreto, mandará publicar quanto antes, no órgão oficial 
da CNBB, o texto autêntico deste Regimento aprovado.  
 
Itaici (Indaiatuba–SP), 17 de abril de 2002. 
 
Nota:1 
cf. Est. Can. art. 89: “Para sua ordenada e eficaz aplicação, o Estatuto canônico é particularizado e 
complementado pelo Regimento”. 
Nota:2 
cf. Est. Can. art. 89: “Para sua ordenada e eficaz aplicação, o Estatuto canônico é particularizado e 
complementado pelo Regimento”. 
Nota:3 
cf. Est. Can. arts. 2; 28: “Art. 2o Respeitada a competência e a responsabilidade inalienáveis de cada 
membro, em relação à Igreja universal e à sua Igreja particular, cabe à CNBB, como expressão peculiar do 
afeto colegial. 
Art. 28. Para que na Assembléia Geral cresçam a comunhão e a participação, é indispensável que: 
a) nela os Bispos experimentem sua Conferência como o espaço no qual podem encontrar-se entre si, 
exercendo o múnus de participantes da missão de Cristo Profeta, Sacerdote e Pastor; 
b) se envidem esforços sinceros para que sejam ponderados, nas tomadas de posição em nome da Conferência, 
o sentimento profundo e as convicções de todos, também dos grupos minoritários”. 
Nota:4 
cf. Est. Can. art. 2o h: “h) promover, atenta aos sinais dos tempos, a permanente formação e atualização dos 
seus membros, para melhor cumprirem o múnus pastoral”. 
Nota:5 
cf. Est. Can. art. 3o a: “A CNBB, no âmbito de suas finalidades e competência: 
a) manifesta solicitude para com a Igreja e sua missão universal, por meio da comunhão e colaboração com a 
Sé Apostólica e pela atividade missionária, principalmente ad gentes”. 
Nota:6 
cf. Est. Can. art. 3o a: “A CNBB, no âmbito de suas finalidades e competência: 
a) manifesta solicitude para com a Igreja e sua missão universal, por meio da comunhão e colaboração com a 
Sé Apostólica e pela atividade missionária, principalmente ad gentes”. 
Nota:7 
cf. Est. Can. art. 2o d: “d) estudar assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a 
solidariedade entre os Pastores e entre suas Igrejas”. 
Nota:8 
cf. Est. Can. art. 2o d: “d) estudar assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a 
solidariedade entre os Pastores e entre suas Igrejas”. 
Nota:9 
cf. Est. Can. arts. 58; 60 a: “Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das 
decisões pastorais da Assembléia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral 
Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB”. 
Nota:10 
cf. Est. Can. art. 2o caput, d, e: “Art. 2o Respeitada a competência e a responsabilidade inalienáveis de cada 
membro, em relação à Igreja universal e à sua Igreja particular, cabe à CNBB, como expressão peculiar do 
afeto colegial: 
d) estudar assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a solidariedade entre os Pastores e 
entre suas Igrejas;  
e) facilitar a convergência da ação evangelizadora, graças ao planejamento e à Pastoral Orgânica, em âmbito 
nacional e regional, oferecendo diretrizes e subsídios às Igrejas locais”. 
Nota:11 
cf. Est. Can. art. 3o b: “b) favorece e articula as relações entre as Igrejas particulares do Brasil e a Santa Sé”. 
Nota:12 
cf. Est. Can. art. 5o: “Art. 5o A CNBB trata com as autoridades públicas as questões que interessam ao bem 
comum e à missão salvífica da Igreja, mantendo o conveniente entendimento com a Nunciatura Apostólica”. 
Nota:13 
cf. Est. Can. art. 3o c: “c) relaciona-se com as outras Conferências Episcopais, particularmente as da América, 
e com o Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)”. 
Nota:14 
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cf. Est. Can. arts. 2o i; 6o; 7o; 12: “2, i) favorecer a comunhão e participação na vida e nas atividades da 
Igreja, das diversas parcelas do povo de Deus: ministros ordenados, membros de institutos de vida consagrada 
e leigos, discernindo e valorizando seus carismas e ministérios. 
Art. 6o A CNBB mantém um relacionamento particular e constante com os organismos que fomentam a 
comunhão e a solidariedade, em âmbito nacional, entre presbíteros e diáconos, ministros que, em virtude do 
sacramento da Ordem, são cooperadores especiais dos Bispos na evangelização e na edificação da comunhão 
eclesial. 
Art. 7o Para fomentar a comunhão e a colaboração pastoral e visando à promoção da evangelização e do bem 
comum, a CNBB mantém relacionamento permanente e encontros regulares com outras organizações católicas, 
que representam, em âmbito nacional, as diversas categorias do Povo de Deus, especialmente com a 
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS) e o 
Conselho Nacional dos Leigos (CNL). 
Art. 12. Para mais eficaz realização de seus objetivos, conta a CNBB com outras instituições não-episcopais a 
ela vinculadas, que lhe prestam colaboração específica.  
§ 1o Para que sejam consideradas vinculadas à Conferência, requer-se de cada uma delas que seja erigida ou 
aprovada, em sua natureza e fins, pela Assembléia Geral, e conste do seu Estatuto que: 
a) segue as diretrizes da CNBB; 
b) está relacionada com a Comissão Episcopal Pastoral que a CNBB lhe designar; 
c) para terem valor jurídico, seus Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes forem feitas, devem 
ser aprovados pela CNBB; 
d) sua diretoria é escolhida ou homologada pela CNBB; 
e) um membro da CNBB, por esta aprovado, acompanha em nome dela a instituição, tendo assento e voto ao 
menos consultivo, junto à direção e Assembléia. 
§ 2o As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou agir tão-somente em nome próprio, não 
em nome da CNBB”. 
Nota:15 
cf. Est. Can. arts. 52 b; 58; 60 a, b; 62: “52, b) providenciar, em sintonia com o Conselho Episcopal Pastoral 
e com a colaboração do Secretariado Geral, a execução das determinações administrativas emanadas da 
Assembléia Geral ou do Conselho Permanente, bem como secundar o Conselho Episcopal Pastoral, na execução 
das tarefas que lhe cabem; 
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões pastorais da Assembléia 
Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
60, a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB; 
b) em vista da Pastoral Orgânica, manter relacionamento com os organismos e instituições de que tratam os 
Art. 6o, 7o e 12; 
Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência e do Conselho 
Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e intercomunicação, dinamização 
e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela vinculados”. 
Nota:16 
cf. Est. Can. arts. 4o; 5o; 52 e; 65 e: “Art. 4o A CNBB, animada pela caridade apostólica, relaciona-se com 
os diversos segmentos da realidade cultural, econômica, social e política do Brasil, buscando uma colaboração 
construtiva para a promoção integral do povo e o bem maior do País e, quando solicitada, ajudando os Pastores 
das Igrejas locais. 
Art. 5o A CNBB trata com as autoridades públicas as questões que interessam ao bem comum e à missão 
salvífica da Igreja, mantendo o conveniente entendimento com a Nunciatura Apostólica. 
52, e) relacionar-se, em nome da CNBB, com o Poder Público, de acordo com o Art. 5o; 
65, e) estudar assuntos de interesse eclesial e social da região, posicionar-se e atuar junto ao poder público, a 
serviço do bem comum, e dar conhecimento disso à Presidência da CNBB”. 
Nota:17 
cf. Est. Can. arts. 4o; 5o: “Art. 4o A CNBB, animada pela caridade apostólica, relaciona-se com os diversos 
segmentos da realidade cultural, econômica, social e política do Brasil, buscando uma colaboração construtiva 
para a promoção integral do povo e o bem maior do País e, quando solicitada, ajudando os Pastores das Igrejas 
locais. 
Art. 5o A CNBB trata com as autoridades públicas as questões que interessam ao bem comum e à missão 
salvífica da Igreja, mantendo o conveniente entendimento com a Nunciatura Apostólica”. 
Nota:18 
cf. Est. Can. arts. 8o; 54 a: “Art. 8o A CNBB mantém diálogo fraterno com outras Igrejas cristãs e 
comunidades eclesiais presentes no País, na busca da unidade desejada por Cristo Jesus; procura também o 
diálogo respeitoso com as religiões não-cristãs e com aqueles que aspiram sinceramente à verdade e ao bem; 
colabora com todos para a promoção e defesa da vida e da dignidade humana, o estabelecimento da justiça e 
da paz num mundo de liberdade e solidariedade.  
Art. 54. Compete especificamente ao Presidente: 
a) representar legalmente a CNBB, eclesiástica e civilmente, e, como tal, praticar os atos pertinentes às suas 
funções”. 
Nota:19 
cf. Est. Can. arts. 6o; 7o; 12: “Art. 6o A CNBB mantém um relacionamento particular e constante com os 
organismos que fomentam a comunhão e a solidariedade, em âmbito nacional, entre presbíteros e diáconos, 
ministros que, em virtude do sacramento da Ordem, são cooperadores especiais dos Bispos na evangelização e 
na edificação da comunhão eclesial. 
Art. 7o Para fomentar a comunhão e a colaboração pastoral e visando à promoção da evangelização e do bem 
comum, a CNBB mantém relacionamento permanente e encontros regulares com outras organizações católicas, 
que representam, em âmbito nacional, as diversas categorias do Povo de Deus, especialmente com a 
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Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS) e o 
Conselho Nacional dos Leigos (CNL).  
Art. 12. Para mais eficaz realização de seus objetivos, conta a CNBB com outras instituições não-episcopais a 
ela vinculadas, que lhe prestam colaboração específica.  
§ 1o Para que sejam consideradas vinculadas à Conferência, requer-se de cada uma delas que seja erigida ou 
aprovada, em sua natureza e fins, pela Assembléia Geral, e conste do seu Estatuto que: 
a) segue as diretrizes da CNBB; 
b) está relacionada com a Comissão Episcopal Pastoral que a CNBB lhe designar; 
c) para terem valor jurídico, seus Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes forem feitas, devem 
ser aprovados pela CNBB; 
d) sua diretoria é escolhida ou homologada pela CNBB; 
e) um membro da CNBB, por esta aprovado, acompanha em nome dela a instituição, tendo assento e voto ao 
menos consultivo, junto à direção e Assembléia. 
§ 2o As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou agir tão-somente em nome próprio, não 
em nome da CNBB”. 
Nota:20 
cf. Est.Can. arts. 57 f, g; 62: “57, f) cuidar do relacionamento interno e externo da CNBB; 
g) promover e supervisionar as atividades de informação e divulgação da CNBB, respondendo pelo setor de 
comunicação e publicações; 
Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência e do Conselho 
Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e intercomunicação, dinamização 
e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela vinculados”. 
Nota:21 
cf. Est.Can. art. 54 c: “c) promulgar os atos e documentos da CNBB, editando-os em sua publicação oficial, 
ou, em casos particulares, por outro meio idôneo”. 
Nota:22 
cf. Est. Can. art. 10: “Art. 10. Os Bispos eméritos participam das Assembléias Gerais, de acordo com o Art. 
35, e podem ser chamados, por sua competência, a colaborar com a CNBB, em comissões e grupos de 
trabalho”. 
Nota:23 
cf. Est. Can. arts. 10; 13; 35; 62-63: “Art. 10. Os Bispos eméritos participam das Assembléias Gerais, de 
acordo com o Art. 35, e podem ser chamados, por sua competência, a colaborar com a CNBB, em comissões e 
grupos de trabalho.  
Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a colaboração de assessores e peritos, Bispos 
eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os quais, em razão da preparação específica, experiência 
pastoral e integridade de vida, são chamados a cooperar, nos diversos órgãos e setores, no âmbito da 
Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 35. Devem ser convidados para as Assembléias Gerais, com voto consultivo: 
a) os Bispos eméritos e os outros Bispos, de qualquer rito, em comunhão com a Santa Sé e que tenham 
domicílio no País; 
b) os Bispos nomeados ou eleitos que ainda não forem membros da CNBB. 
Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência e do Conselho 
Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e intercomunicação, dinamização 
e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela vinculados.  
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional”. 
Nota:24 
cf. Est. Can. arts. 12; 58; 60 a, b: “Art. 12. Para mais eficaz realização de seus objetivos, conta a CNBB com 
outras instituições não-episcopais a ela vinculadas, que lhe prestam colaboração específica.  
§ 1o Para que sejam consideradas vinculadas à Conferência, requer-se de cada uma delas que seja erigida ou 
aprovada, em sua natureza e fins, pela Assembléia Geral, e conste do seu Estatuto que: 
a) segue as diretrizes da CNBB; 
b) está relacionada com a Comissão Episcopal Pastoral que a CNBB lhe designar; 
c) para terem valor jurídico, seus Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes forem feitas, devem 
ser aprovados pela CNBB; 
d) sua diretoria é escolhida ou homologada pela CNBB; 
e) um membro da CNBB, por esta aprovado, acompanha em nome dela a instituição, tendo assento e voto ao 
menos consultivo, junto à direção e Assembléia. 
§ 2o As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou agir tão-somente em nome próprio, não 
em nome da CNBB.  
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões pastorais da Assembléia 
Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
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b) em vista da Pastoral Orgânica, manter relacionamento com os organismos e instituições de que tratam os 
Art. 6o, 7o e 12”. 
Nota:25 
cf. Est. Can. art. 12 § 2o: “Art. 12.  § 2o As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou 
agir tão-somente em nome próprio, não em nome da CNBB”. 
Nota:26 
cf. Est. Can. art. 60; cân. 319 e Legislação complementar: “Art. 60. São atribuições do Conselho 
Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
b) em vista da Pastoral Orgânica, manter relacionamento com os organismos e instituições de que tratam os 
Art. 6o, 7o e 12; 
c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades”. 
Cân. 319 e Legislação complementar: “§ 1. Uma associação pública legitimamente erigida, se outra coisa 
não for determinada administra os bens que possui, de acordo com os estatutos, sob a superior direção da 
autoridade eclesiástica mencionada no cân. 312 § 1, à qual ela deve anualmente prestar contas da 
administração. 
§ 2. Deve também fazer a essa autoridade uma fiel prestação de contas da aplicação das ofertas e óbolos 
recebidos. 
• Quanto aos cânn. 237 § 2;  312  §1,  2.°, 313–315;  316 § 2;  317 § 1;  318; 319 § 1;  320 § 2;  825 
§§ 1 e 2;  830 § 1;  831 § 2; 1425 § 4; 1439 §§ 1, 2, 3; 
As tarefas impostas à Conferência Episcopal, pelos cânones abaixo, são confiadas à execução dos seguintes 
órgãos institucionais da CNBB, a saber: 
1.) À Presidência com a Comissão Episcopal de Pastoral, os atos decorrentes dos cânones: 
cân.  237 § 2 — Pedido  de aprovação de seminário interdiocesano nacional; 
cân. 312 § 1, 2.° —  Aprovação de associações nacionais; 
cânn. 313-315 — Ereção de associação pública nacional ou  confederação nacional de associações públicas 
nacionais; 
cân. 316 § 2 — Recurso à autoridade eclesiástica por demissão de associação pública nacional; 
cân. 317 § 1 — Confirmar moderador, capelão ou assistente eclesiástico de associação pública nacional; 
cân. 318 — Designar ou remover comissário de associação pública nacional; 
cân. 319 § 1  —  Superior direção da administração de bens de associação pública nacional; 
cân. 320 § 2  —  Supressão de associações erigidas pela Conferência; 
cân. 830 § 1  —  Elaboração de lista de censores para livros. 
2.) À Presidência e Comissão Episcopal de Pastoral; ouvida a Comissão Episcopal de Doutrina, os atos 
decorrentes dos cânones: 
cân. 825 §§ 1 e 2 —  Dar aprovação para publicação de livros da Sagrada Escritura e suas versões; 
cân. 831 § 2  — Estabelecer normas para participação dos clérigos e membros de institutos religiosos em 
programas radiofônicos e televisivos, sobre assuntos referentes à doutrina católica e aos costumes. 
3.) Só à  Presidência, o que  deve ser resolvido conforme os cânones: 
cân. 1425 §4  —  Permissão de único juiz  para Tribunal; 
cân. 1439 §§ 1, 2, 3,  —  Constituição de tribunal de Segunda  instância. 
4.) Ao Presidente:  dar recomendação ao requerimento de cada Bispo diocesano, para obter a licença da 
Sagrada Congregação dos Sacramentos e Culto Divino”. 
Nota:27 
cf. Est. Can. arts. 13-14: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a colaboração de 
assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os quais, em razão da 
preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a cooperar, nos diversos 
órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas 
transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 14. Os assessores e peritos, em espírito de fé e de serviço eclesial, agirão em íntima comunhão com os 
membros da CNBB, segundo as diretrizes desta e as normas do Regimento que lhes são próprias. 
Parágrafo único. São os membros da CNBB que conservam a responsabilidade pelas decisões, 
pronunciamentos e documentos da Conferência como tal, valendo para os assessores e peritos o estabelecido 
no Art. 73”. 
Nota:28 
cf. Est. Can. art. 13 § 1o: “§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão 
sua indicação, determinação de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o 
parecer do Conselho Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB”. 
Nota:29 
cf. Est. Can. arts. 13 §§ 1o-3o; 14; 57 a; 63: “§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e 
peritos nacionais terão sua indicação, determinação de atribuições e tempo de contrato aprovados pela 
Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da 
CNBB. 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 14. Os assessores e peritos, em espírito de fé e de serviço eclesial, agirão em íntima comunhão com os 
membros da CNBB, segundo as diretrizes desta e as normas do Regimento que lhes são próprias. 
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Parágrafo único. São os membros da CNBB que conservam a responsabilidade pelas decisões, 
pronunciamentos e documentos da Conferência como tal, valendo para os assessores e peritos o estabelecido 
no Art. 73. 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional”. 
Nota:30 
cf. Est. Can. arts. 13 § 1o; 51; 57 a; 63: “§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos 
nacionais terão sua indicação, determinação de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da 
CNBB, ouvido o parecer do Conselho Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
Art. 51. A Presidência é o órgão dirigente e administrativo da CNBB, constituído pelo Presidente, Vice-
Presidente e Secretário Geral. 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores; 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional”. 
Nota:31 
cf. Est. Can. art. 14: “Art. 14. Os assessores e peritos, em espírito de fé e de serviço eclesial, agirão em 
íntima comunhão com os membros da CNBB, segundo as diretrizes desta e as normas do Regimento que lhes 
são próprias. 
Parágrafo único. São os membros da CNBB que conservam a responsabilidade pelas decisões, 
pronunciamentos e documentos da Conferência como tal, valendo para os assessores e peritos o estabelecido 
no Art. 73”. 
Nota:32 
cf. Est. Can. arts. 13-14; 37-38: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a 
colaboração de assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os quais, em 
razão da preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a cooperar, nos 
diversos órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas 
transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 14. Os assessores e peritos, em espírito de fé e de serviço eclesial, agirão em íntima comunhão com os 
membros da CNBB, segundo as diretrizes desta e as normas do Regimento que lhes são próprias. 
Parágrafo único. São os membros da CNBB que conservam a responsabilidade pelas decisões, 
pronunciamentos e documentos da Conferência como tal, valendo para os assessores e peritos o estabelecido 
no Art. 73. 
Art. 37. Das sessões das Assembléias Gerais participam ordinariamente somente os indicados nos Arts. 33 a 
36 deste Estatuto; nelas disponham de tempo suficientemente longo para o encontro e o diálogo entre si, sem 
a presença de outros, a fim de reforçarem sua unidade como mestres da fé e partilharem a responsabilidade 
comum. 
Art. 38. Por decisão da Presidência, outros que não os referidos nos Arts. 33 a 36, “poderão, de modo 
excepcional e em casos especiais, e somente com um voto consultivo, intervir em algumas sessões da 
Assembléia” (Carta da Congregação para os Bispos... Prot. n. 763/98), como assessores ou peritos, ou como 
convidados por uma razão particular, tal como representar entidades dentre as dos Arts. 6o, 7o, 8o, 12, 
quando sua presença for de interesse ou significado”. 
Nota:33 
cf. Est. Can. art. 15: “Art. 15. As normas para as Assembléias Gerais valem, quando for o caso e com as 
devidas adaptações, para os demais órgãos da CNBB, na medida em que estes não possuam normas próprias”. 
Nota:34 
cf. Est. Can. arts. 16; 49 g, h; 52 c: “Art. 16. Os órgãos da CNBB pronunciam-se e agem publicamente, seja 
em nome próprio, seja em nome de toda a Conferência, somente nos casos e limites estabelecidos neste 
Estatuto. 
49, g) fazer, em nome próprio, declarações ou emitir documentos, quando for do interesse da Igreja ou da 
sociedade; 
h) pronunciar-se ou agir em nome de toda a CNBB, quando se requeira um posicionamento desta, no intervalo 
entre as Assembléias. 
52, c) pronunciar-se ou agir em nome da CNBB, quando se impuserem decisões urgentes ou declarações 
inadiáveis, consultando, se possível, os outros membros do Conselho Permanente”. 
Nota:35 
cf. cân. 172: “§ 1. O voto, para ser válido, deve ser: 
1°- livre; conseqüentemente é inválido o voto de quem, por medo grave ou por dolo, tiver sido induzido direta 
ou indiretamente a eleger determinada pessoa ou diversas pessoas disjuntivamente; 
2°- secreto, certo, absoluto, determinado. 
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§ 2. As condições apostas ao voto antes da eleição consideram-se como não colocadas”. 
Nota:36 
cf. Est. Can. art. 24 parágrafo único: “Art. 24. Nas deliberações, considera-se aprovada a matéria que 
obtiver o voto favorável da maioria absoluta dos votantes, salvo disposição especial do direito. 
Parágrafo único. O voto “Sim, com emenda” indica aceitação da proposição na sua substância, mas com 
apresentação de modificação acidental, na forma ou no conteúdo; tal voto é considerado e computado como 
favorável à proposição, não se aproveitando eventual emenda que contrariar a substância da proposição 
aceita”. 
Nota:37 
cf. Est. Can. art. 23 e parágrafo único: “Art. 23. Nas votações, quer para deliberações, quer para eleições, 
deve-se obedecer às normas canônicas e às deste Estatuto. 
Parágrafo único. Serão sempre secretas: 
a) as votações para cargos estáveis; 
b) a votação final global dos documentos oficiais da CNBB”. 
Nota:38 
cf. Est. Can. art. 17: “Art. 17. Salvo caso expressamente excetuado, a duração do mandato nos cargos da 
CNBB é de quatro anos, coincidindo com o quadriênio do mandato da Presidência”. 
Nota:39 
cf. Est. Can. art. 26: “Art. 26. É permitida uma única vez a reeleição para exercer o mesmo cargo no 
quadriênio imediatamente seguinte, salvo o disposto no Art. 43 § 3o”. 
Nota:40 
cf. Est. Can. arts. 20; 21: “Art. 20. Ocorrendo a vacância de algum cargo da Presidência ou do Conselho 
Episcopal Pastoral, durante o decurso do mandato, far-se-á nova eleição, para completar o mandato, na 
primeira Assembléia Geral após a ocorrência da vaga, cabendo ao Conselho Episcopal Pastoral eleger um 
responsável interino para o cargo.  
Art. 21. Os cargos dependentes de escolha do Conselho Permanente ou do Conselho Episcopal Regional serão 
por estes preenchidos, para completar o mandato, em sua primeira reunião após a vacância, cabendo à 
Presidência do órgão escolher o substituto interino, se necessário”. 
Nota:41 
cf. Est. Can. arts. 32; 49,c: “Art. 32. Tanto os órgãos da CNBB como os membros desta podem propor tema 
para a Assembléia Geral, na forma do Regimento.  
49, c) “determinar data, local e pauta das Assembléias Gerais e velar para que os temas a serem nelas 
tratados sejam diligentemente preparados”. 
Nota:42 
cf. Est. Can. art. 32: “Art. 32. Tanto os órgãos da CNBB como os membros desta podem propor tema para a 
Assembléia Geral, na forma do Regimento”. 
Nota:43 
cf. Est. Can. arts. 49 k; 52 g; 58; 60: “49, k) criar comissões especiais e grupos de trabalho;  
52, g) criar comissões especiais e grupos de trabalho, em casos urgentes; 
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões pastorais da Assembléia 
Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
b) em vista da Pastoral Orgânica, manter relacionamento com os organismos e instituições de que tratam os 
Art. 6o, 7o e 12; 
c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades”. 
Nota:44 
cf. Est. Can. arts. 49 c; 52 h; 57 c; 58; 60 a, c: “49, c) determinar data, local e pauta das Assembléias 
Gerais e velar para que os temas a serem nelas tratados sejam diligentemente preparados; 
52, h) dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e do Conselho Episcopal 
Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las; 
57, c) cooperar com a Presidência na preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, 
do Conselho Episcopal Pastoral e da Presidência, coordenar a realização delas e garantir a redação das atas, 
dos decretos, das decisões e atos de tais reuniões, levando-os ao conhecimento dos membros da CNBB; 
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões pastorais da Assembléia 
Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades”. 
Nota:45 
cf. Est. Can. arts. 2o; 27-29: “Art. 2o Respeitada a competência e a responsabilidade inalienáveis de cada 
membro, em relação à Igreja universal e à sua Igreja particular, cabe à CNBB, como expressão peculiar do 
afeto colegial: 
a) fomentar uma sólida comunhão entre os Bispos que a compõem, na riqueza de seu número e diversidade, e 
promover sempre a maior participação deles na Conferência;  
b) ser espaço de encontro e de diálogo para os Bispos do País, com vistas ao apoio mútuo, orientação e 
encorajamento recíprocos; 
c) concretizar e aprofundar o afeto colegial, facilitando o relacionamento de seus membros, o conhecimento e a 
confiança recíprocos, o intercâmbio de opiniões e experiências, a superação das divergências, a aceitação e a 
integração das diferenças, contribuindo assim eficazmente para a unidade eclesial; 
d) estudar assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a solidariedade entre os Pastores e 
entre suas Igrejas;  
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e) facilitar a convergência da ação evangelizadora, graças ao planejamento e à Pastoral Orgânica, em âmbito 
nacional e regional, oferecendo diretrizes e subsídios às Igrejas locais; 
f) exercer o magistério doutrinal e a atividade legislativa, segundo as normas do direito; 
g) representar o Episcopado brasileiro junto a outras instâncias, inclusive a civil; 
h) promover, atenta aos sinais dos tempos, a permanente formação e atualização dos seus membros, para 
melhor cumprirem o múnus pastoral; 
i) favorecer a comunhão e participação na vida e nas atividades da Igreja, das diversas parcelas do povo de 
Deus: ministros ordenados, membros de institutos de vida consagrada e leigos, discernindo e valorizando seus 
carismas e ministérios. 
Art. 27. A Assembléia Geral, órgão supremo da CNBB, é nesta a expressão e a realização maiores do afeto 
colegial, da comunhão e co-responsabilidade dos Pastores da Igreja no Brasil.  
Parágrafo único. Ao participar da Assembléia Geral, seus membros procurarão, no diálogo e colaboração, a 
realização dos objetivos da CNBB, para o bem do povo de Deus. 
Art. 28. Para que na Assembléia Geral cresçam a comunhão e a participação, é indispensável que: 
a) nela os Bispos experimentem sua Conferência como o espaço no qual podem encontrar-se entre si, 
exercendo o múnus de participantes da missão de Cristo Profeta, Sacerdote e Pastor; 
b) se envidem esforços sinceros para que sejam ponderados, nas tomadas de posição em nome da Conferência, 
o sentimento profundo e as convicções de todos, também dos grupos minoritários. 
Art. 29. A Assembléia Geral tratará de assuntos pastorais de ordem espiritual e de ordem temporal e os 
problemas emergentes da vida das pessoas e da sociedade, sempre na perspectiva da evangelização”. 
Nota:46 
cf. Est. Can. arts. 31 parágrafo único; 32 § 1o; 35; 36; 49 c; 54 b: “Art. 31. A Assembléia Geral reunir-
se-á, ordinariamente, uma vez por ano, e extraordinariamente, quando, para fim determinado e urgente, sua 
convocação for requerida por, no mínimo, um terço de seus membros ou pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O Regimento especificará a forma de convocação e de preparação das Assembléias 
ordinárias e extraordinárias. 
Art. 32. § 1o Cabe ao Conselho Permanente decidir o conteúdo da pauta, a ser comunicada aos membros 
juntamente com a convocação.  
Art. 35. Devem ser convidados para as Assembléias Gerais, com voto consultivo: 
a) os Bispos eméritos e os outros Bispos, de qualquer rito, em comunhão com a Santa Sé e que tenham 
domicílio no País; 
b) os Bispos nomeados ou eleitos que ainda não forem membros da CNBB. 
Art. 36. Em razão de seu múnus, o Núncio Apostólico será convidado para as sessões da Assembléia Geral. 
49, c) determinar data, local e pauta das Assembléias Gerais e velar para que os temas a serem nelas tratados 
sejam diligentemente preparados; 
54, b) convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, do Conselho Episcopal 
Pastoral e da Presidência”. 
Nota:47 
cf. Est. Can. arts. 31; 32 § 1o; 49c: “Art. 31. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 
ano, e extraordinariamente, quando, para fim determinado e urgente, sua convocação for requerida por, no 
mínimo, um terço de seus membros ou pelo Conselho Permanente. 
Art. 32. Tanto os órgãos da CNBB como os membros desta podem propor tema para a Assembléia Geral, na 
forma do Regimento.  
§ 1o Cabe ao Conselho Permanente decidir o conteúdo da pauta, a ser comunicada aos membros juntamente 
com a convocação. 
49, c) determinar data, local e pauta das Assembléias Gerais e velar para que os temas a serem nelas tratados 
sejam diligentemente preparados”. 
Nota:48 
cf. Est. Can. art. 38: “Art. 38. Por decisão da Presidência, outros que não os referidos nos Arts. 33 a 36, 
“poderão, de modo excepcional e em casos especiais, e somente com um voto consultivo, intervir em algumas 
sessões da Assembléia” (Carta da Congregação para os Bispos... Prot. n. 763/98), como assessores ou peritos, 
ou como convidados por uma razão particular, tal como representar entidades dentre as dos Arts. 6o, 7o, 8o, 
12, quando sua presença for de interesse ou significado. 
Parágrafo único. Os encarregados de serviços, presentes às reuniões, não têm voz nem voto”. 
Nota:49 
cf. Est. Can. art. 33: “Art. 33. Todos os membros da CNBB são convocados para a Assembléia Geral, como 
membros desta, e devem a ela comparecer, não se admitindo presença por delegação ou representação”. 
Nota:50 
cf. Est. Can. arts. 9o; 35: “Art. 9o São membros da CNBB, a partir da posse no ofício e enquanto o ocupam: 
a) os Bispos diocesanos, os que a eles se equiparam no direito e os Bispos coadjutores; 
b) os Bispos auxiliares; 
c) os Bispos titulares que exerçam no Brasil um ofício especial, confiado pela Sé Apostólica ou pela CNBB; 
d) os Prelados das Igrejas orientais católicas, com ofícios correspondentes aos das alíneas a, b, c, deste Artigo. 
Art. 35. Devem ser convidados para as Assembléias Gerais, com voto consultivo: 
a) os Bispos eméritos e os outros Bispos, de qualquer rito, em comunhão com a Santa Sé e que tenham 
domicílio no País; 
b) os Bispos nomeados ou eleitos que ainda não forem membros da CNBB”. 
Nota:51 
cf. Est. Can. art. 38: “Por decisão da Presidência, outros que não os referidos nos Arts. 33 a 36, “poderão, de 
modo excepcional e em casos especiais, e somente com um voto consultivo, intervir em algumas sessões da 
Assembléia” (Carta da Congregação para os Bispos... Prot. n. 763/98), como assessores ou peritos, ou como 
convidados por uma razão particular, tal como representar entidades dentre as dos Arts. 6o, 7o, 8o, 12, 
quando sua presença for de interesse ou significado. 
Parágrafo único. Os encarregados de serviços, presentes às reuniões, não têm voz nem voto”. 
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Nota:52 
cf. Est. Can. art. 39: “A Assembléia Geral só pode deliberar ou eleger, se estiver presente a maioria absoluta 
dos membros, salvo quorum maior, exigido pelo direito, em razão da matéria a ser votada”. 
Nota:53 
cf. Est. Can. art. 52 h: “dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e do 
Conselho Episcopal Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las”. 
Nota:54 
cf. Est. Can. arts. 10; 11 parágrafo único; 30 g; 74-75: “Art. 10. Os Bispos eméritos participam das 
Assembléias Gerais, de acordo com o Art. 35, e podem ser chamados, por sua competência, a colaborar com a 
CNBB, em comissões e grupos de trabalho.  
Art. 11.  Parágrafo único. Outras comissões e grupos de trabalho, embora não sendo órgãos constitutivos, 
colaboram com estes na execução das deliberações da CNBB. 
30, g) constituir ou suprimir as Comissões Episcopais Pastorais, conforme o Art. 70, e outras comissões ou 
grupos de trabalho, definindo-lhes a composição e atribuições; 
Art. 74. Para atendimento de seus objetivos, a CNBB, nos termos deste Estatuto, pode criar outras comissões, 
estáveis ou não, formadas somente de membros da CNBB, não enquadradas nos Arts. 68-72 deste Estatuto, ou 
também grupos de trabalho eventuais, cujos integrantes podem não ser membros da Conferência. 
Art. 75. Toda comissão ou grupo de trabalho está a serviço de um órgão constitutivo da CNBB. 
Parágrafo único. Aplica-se às comissões e grupos de trabalho o estabelecido no Art. 73”. 
Nota:55 
cf. Est. Can. art. 32 caput e §§ 1o -2o: “Art. 32. Tanto os órgãos da CNBB como os membros desta podem 
propor tema para a Assembléia Geral, na forma do Regimento.  
§ 1o Cabe ao Conselho Permanente decidir o conteúdo da pauta, a ser comunicada aos membros juntamente 
com a convocação.  
§ 2o A pauta decidida pelo Conselho Permanente tem-se por aceita, salvo destaque contrário, feito segundo o 
Regimento e aprovado pelo plenário da Assembléia Geral”. 
Nota:56 
cf. Est. Can. art. 32 caput e §§ 1o -2o: “Art. 32. Tanto os órgãos da CNBB como os membros desta podem 
propor tema para a Assembléia Geral, na forma do Regimento.  
§ 1o Cabe ao Conselho Permanente decidir o conteúdo da pauta, a ser comunicada aos membros juntamente 
com a convocação.  
§ 2o A pauta decidida pelo Conselho Permanente tem-se por aceita, salvo destaque contrário, feito segundo o 
Regimento e aprovado pelo plenário da Assembléia Geral”. 
Nota:57 
cf. Est. Can. art. 32 caput e §§ 1o -2o: “Art. 32. Tanto os órgãos da CNBB como os membros desta podem 
propor tema para a Assembléia Geral, na forma do Regimento.  
§ 1o Cabe ao Conselho Permanente decidir o conteúdo da pauta, a ser comunicada aos membros juntamente 
com a convocação.  
§ 2o A pauta decidida pelo Conselho Permanente tem-se por aceita, salvo destaque contrário, feito segundo o 
Regimento e aprovado pelo plenário da Assembléia Geral”. 
Nota:58 
cf. Est. Can. arts. 2o c; 28 b: “2, c) concretizar e aprofundar o afeto colegial, facilitando o relacionamento de 
seus membros, o conhecimento e a confiança recíprocos, o intercâmbio de opiniões e experiências, a superação 
das divergências, a aceitação e a integração das diferenças, contribuindo assim eficazmente para a unidade 
eclesial. 
28, b) se envidem esforços sinceros para que sejam ponderados, nas tomadas de posição em nome da 
Conferência, o sentimento profundo e as convicções de todos, também dos grupos minoritários”. 
Nota:59 
cf. Est. Can. arts. 41; 42: “Art. 41. A CNBB pode baixar decretos gerais, com valor de leis, apenas nos casos 
prescritos pelo direito universal, ou por mandato especial da Sé Apostólica, seja por iniciativa desta, seja a 
pedido da própria CNBB. 
§ 1o Tais decretos serão válidos, se aprovados em Assembléia Geral, por pelo menos dois terços dos membros 
da CNBB. 
§ 2o Esses decretos passam a obrigar, depois de reconhecidos pela Santa Sé e promulgados de acordo com o 
Art. 54 c, entrando em vigor um mês após a data da promulgação, salvo se for estabelecido outro termo. 
Art. 42. Para que possam constituir magistério autêntico e ser publicadas em nome da própria CNBB, as 
declarações doutrinais desta devem ser aprovadas em Assembléia Geral, ou com o voto unânime dos membros 
Bispos, ou com a maioria de, ao menos, dois terços dos Bispos que têm direito a voto deliberativo; neste último 
caso, porém, a promulgação deve ser precedida pelo reconhecimento da Santa Sé”. 
Nota:60 
cf. Est. Can. arts. 49o; 52 j; 54 e; 58; 60 a; 77; 81: “49, o) aprovar a prestação de contas da gestão 
financeira e patrimonial, os balanços e orçamentos da CNBB, após o parecer do Conselho Fiscal, informando 
disso a Assembléia Geral. 
52, j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil 
e as normas da Conferência. 
54, e) informar cada Assembléia Geral ordinária a respeito da vida e das atividades da CNBB; 
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões pastorais da Assembléia 
Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB; 
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas pelo direito canônico e 
determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de pareceres e decisões, com os 
responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
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Art. 81. Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, tanto a respeito da 
administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de encerramento de mandato, perante o 
Conselho Permanente, para a deliberação deste”. 
Nota:61 
cf. Est. Can. art. 29: “Art. 29. A Assembléia Geral tratará de assuntos pastorais de ordem espiritual e de 
ordem temporal e os problemas emergentes da vida das pessoas e da sociedade, sempre na perspectiva da 
evangelização”. 
Nota:62 
cf. Est. Can. art. 29: “Art. 29. A Assembléia Geral tratará de assuntos pastorais de ordem espiritual e de 
ordem temporal e os problemas emergentes da vida das pessoas e da sociedade, sempre na perspectiva da 
evangelização”. 
Nota:63 
cf. Est. Can. arts. 2o e; 17; 30 c: “2, e) facilitar a convergência da ação evangelizadora, graças ao 
planejamento e à Pastoral Orgânica, em âmbito nacional e regional, oferecendo diretrizes e subsídios às Igrejas 
locais; 
Art. 17. Salvo caso expressamente excetuado, a duração do mandato nos cargos da CNBB é de quatro anos, 
coincidindo com o quadriênio do mandato da Presidência.  
30, c) aprovar objetivos, diretrizes e programas para a Pastoral Orgânica, acompanhar e avaliar sua 
execução”. 
Nota:64 
cf. Est. Can. art. 2o a, c: “Art. 2o Respeitada a competência e a responsabilidade inalienáveis de cada 
membro, em relação à Igreja universal e à sua Igreja particular, cabe à CNBB, como expressão peculiar do 
afeto colegial: 
a) fomentar uma sólida comunhão entre os Bispos que a compõem, na riqueza de seu número e diversidade, e 
promover sempre a maior participação deles na Conferência;  
c) concretizar e aprofundar o afeto colegial, facilitando o relacionamento de seus membros, o conhecimento e a 
confiança recíprocos, o intercâmbio de opiniões e experiências, a superação das divergências, a aceitação e a 
integração das diferenças, contribuindo assim eficazmente para a unidade eclesial”. 
Nota:65 
cf. Est. Can. arts. 2o e; 17; 30 c: “2, e) facilitar a convergência da ação evangelizadora, graças ao 
planejamento e à Pastoral Orgânica, em âmbito nacional e regional, oferecendo diretrizes e subsídios às Igrejas 
locais; 
Art. 17. Salvo caso expressamente excetuado, a duração do mandato nos cargos da CNBB é de quatro anos, 
coincidindo com o quadriênio do mandato da Presidência.  
30, c) aprovar objetivos, diretrizes e programas para a Pastoral Orgânica, acompanhar e avaliar sua 
execução”. 
Nota:66 
cf. Est. Can. arts. 30 g; 43 b; 70; 71: “30, g) constituir ou suprimir as Comissões Episcopais Pastorais, 
conforme o Art. 70, e outras comissões ou grupos de trabalho, definindo-lhes a composição e atribuições; 
43, b) os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais, por maioria absoluta dos votantes, no primeiro ou 
segundo escrutínio; após o qual, não tendo havido eleição, o terceiro e último escrutínio far-se-á entre os dois 
candidatos mais votados no segundo escrutínio. 
Art. 70. Por proposta do Conselho Permanente, a Assembléia Geral fixa, para cada quadriênio, o número de 
Comissões Episcopais Pastorais, as atribuições e número de componentes de cada uma, tendo em vista as 
diretrizes da Pastoral Orgânica e as normas da Santa Sé. 
Art. 71. Os integrantes de cada Comissão Episcopal Pastoral são eleitos pelo Conselho Permanente, com 
exceção do presidente, que será eleito conforme o Art. 43 b. 
Parágrafo único. Sem prejuízo da qualificação e disponibilidade para o cargo, procurar-se-á garantir uma 
presença eqüitativa das regiões do País nas Comissões Episcopais Pastorais e outras comissões ou grupos de 
trabalho”. 
Nota:67 
cf. Est. Can. art. 43: “Art. 43. Serão eleitos pela Assembléia Geral: 
a) em votações separadas, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Geral da CNBB, por maioria de dois 
terços dos votantes, no primeiro ou segundo escrutínio; e, por maioria absoluta dos votantes, no terceiro ou 
quarto escrutínio; após o qual, não tendo havido eleição, o quinto e último escrutínio far-se-á entre os dois 
candidatos mais votados no quarto escrutínio;  
b) os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais, por maioria absoluta dos votantes, no primeiro ou 
segundo escrutínio; após o qual, não tendo havido eleição, o terceiro e último escrutínio far-se-á entre os dois 
candidatos mais votados no segundo escrutínio. 
§ 1o Apenas Bispo diocesano pode ser eleito Presidente ou Vice-Presidente da CNBB; por isso, cessando aquele 
ofício, cessa ao mesmo tempo o de Presidente ou Vice-Presidente da Conferência. 
§ 2o Somente Bispo pode ser eleito Secretário Geral. 
§ 3o A permanência na Presidência só é permitida por dois mandatos consecutivos”. 
Nota:68 
cf. Est. Can. arts. 52h; 54c: “52, h) dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho 
Permanente e do Conselho Episcopal Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las; 
54, c) promulgar os atos e documentos da CNBB, editando-os em sua publicação oficial, ou, em casos 
particulares, por outro meio idôneo”. 
Nota:69 
cf. Est. Can. arts. 52 h; 54 c; 57 c, e, g, h: “52, h) dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do 
Conselho Permanente e do Conselho Episcopal Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las; 
54, c) promulgar os atos e documentos da CNBB, editando-os em sua publicação oficial, ou, em casos 
particulares, por outro meio idôneo; 
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57, c) cooperar com a Presidência na preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, 
do Conselho Episcopal Pastoral e da Presidência, coordenar a realização delas e garantir a redação das atas, 
dos decretos, das decisões e atos de tais reuniões, levando-os ao conhecimento dos membros da CNBB;  
e) comunicar às Conferências Episcopais limítrofes os atos e documentos que a Assembléia Geral ou o Conselho 
Permanente determinar enviar-lhes. 
g) promover e supervisionar as atividades de informação e divulgação da CNBB, respondendo pelo setor de 
comunicação e publicações; 
h) responder pelo arquivo documental e histórico da CNBB, por meio do Centro de Documentação e Informação 
da CNBB, segundo as orientações da Santa Sé e da própria Conferência”. 
Nota:70 
cf. Est. Can. art. 52 h: “dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e do 
Conselho Episcopal Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las”. 
Nota:71 
cf. Est. Can. arts. 45; 54 c; 57 c, g: “Art. 45. As atas da Assembléia Geral serão remetidas à Santa Sé pelo 
Presidente da CNBB e editadas, ou ao menos registradas, na publicação oficial da CNBB. 
54, c) promulgar os atos e documentos da CNBB, editando-os em sua publicação oficial, ou, em casos 
particulares, por outro meio idôneo; 
57, c) cooperar com a Presidência na preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, 
do Conselho Episcopal Pastoral e da Presidência, coordenar a realização delas e garantir a redação das atas, 
dos decretos, das decisões e atos de tais reuniões, levando-os ao conhecimento dos membros da CNBB;  
g) promover e supervisionar as atividades de informação e divulgação da CNBB, respondendo pelo setor de 
comunicação e publicações”. 
Nota:72 
cf. Est. Can. art. 45: “As atas da Assembléia Geral serão remetidas à Santa Sé pelo Presidente da CNBB e 
editadas, ou ao menos registradas, na publicação oficial da CNBB”. 
Nota:73 
cf. Est. Can. arts. 28-30: “Art. 28. Para que na Assembléia Geral cresçam a comunhão e a participação, é 
indispensável que: 
a) nela os Bispos experimentem sua Conferência como o espaço no qual podem encontrar-se entre si, 
exercendo o múnus de participantes da missão de Cristo Profeta, Sacerdote e Pastor; 
b) se envidem esforços sinceros para que sejam ponderados, nas tomadas de posição em nome da Conferência, 
o sentimento profundo e as convicções de todos, também dos grupos minoritários. 
Art. 29. A Assembléia Geral tratará de assuntos pastorais de ordem espiritual e de ordem temporal e os 
problemas emergentes da vida das pessoas e da sociedade, sempre na perspectiva da evangelização. 
Art. 30. A Assembléia Geral, nos limites do direito, tem toda a autoridade e competência requeridas para o 
cumprimento dos próprios fins e dos da CNBB, especialmente para:  
a) aprovar instruções, diretrizes e documentos, inclusive as declarações doutrinais de magistério autêntico; 
b) baixar decretos gerais, nos casos e modos previstos pelo direito; 
c) aprovar objetivos, diretrizes e programas para a Pastoral Orgânica, acompanhar e avaliar sua execução; 
d) elaborar ou reformar os Estatutos e o Regimento da CNBB; 
e) dar normas e diretrizes para os órgãos e organismos da CNBB; 
f) eleger os responsáveis para os cargos que lhe cabe prover e realizar outras eleições, por decisão própria ou 
determinação da Santa Sé; 
g) constituir ou suprimir as Comissões Episcopais Pastorais, conforme o Art. 70, e outras comissões ou grupos 
de trabalho, definindo-lhes a composição e atribuições; 
h) erigir ou aprovar as instituições de que trata o Art. 12; 
i) tomar as decisões mais relevantes de ordem patrimonial e determinar as contribuições das dioceses para a 
manutenção da CNBB”. 
Nota:74 
cf. Est. Can. arts. 52 i; 54 b: “52, i) decidir, para fim urgente, a convocação extraordinária do Conselho 
Permanente ou do Conselho Episcopal Pastoral; 
54, b) convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, do Conselho Episcopal 
Pastoral e da Presidência”. 
Nota:75 
cf. Est. Can. arts. 52 m; 65 i: “52, m) preparar a proposta de pauta das reuniões ordinárias do Conselho 
Permanente, recebidas as sugestões do Conselho Episcopal Pastoral e dos Conselhos Episcopais Regionais. 
65, i) participar na elaboração da pauta do Conselho Permanente, nos termos do Regimento da CNBB”. 
Nota:76 
cf. Est. Can. art. 15: “As normas para as Assembléias Gerais valem, quando for o caso e com as devidas 
adaptações, para os demais órgãos da CNBB, na medida em que estes não possuam normas próprias”. 
Nota:77 
cf. Est. Can. art. 66: “No início do quadriênio de que trata o Art. 17, cada Conselho Episcopal Regional 
elegerá, dentre seus membros, um ou mais titulares e dois suplentes, para integrarem o Conselho Permanente.  
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais de regiões com até quinze Igrejas particulares elegerão 
um titular; aqueles de regiões com mais de quinze até trinta Igrejas particulares elegerão dois titulares; 
aqueles de regiões com mais de trinta, elegerão três titulares”. 
Nota:78 
cf. Est. Can. art. 49: “Compete ao Conselho Permanente: 
a) orientar, apoiar, acompanhar as atividades da CNBB e dos organismos a esta vinculados, cuidando para que 
se executem devidamente as decisões da Assembléia Geral e do próprio Conselho Permanente; 
b) zelar pela observância dos Estatutos e normas da CNBB e resolver conflitos que envolvam órgãos ou cargos;  
c) determinar data, local e pauta das Assembléias Gerais e velar para que os temas a serem nelas tratados 
sejam diligentemente preparados; 
d) convocar, por iniciativa própria, Assembléia Geral extraordinária, nos termos do Art. 31; 
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e) deliberar sobre qualquer assunto, por delegação da Assembléia Geral; 
f) tomar decisões inadiáveis, ad referendum da Assembléia Geral, exceto em questão de competência exclusiva 
desta; 
g) fazer, em nome próprio, declarações ou emitir documentos, quando for do interesse da Igreja ou da 
sociedade; 
h) pronunciar-se ou agir em nome de toda a CNBB, quando se requeira um posicionamento desta, no intervalo 
entre as Assembléias; 
i) cumprir o disposto no Art. 70; 
j) eleger os membros que lhe cabe escolher: do Conselho Nacional Pró-Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, das Comissões Episcopais Pastorais, dos Conselhos Econômico e Fiscal, da Comissão de 
Textos Litúrgicos (CETEL) e de outras comissões ou grupos de trabalho; 
k) criar comissões especiais e grupos de trabalho;  
l) aprovar as normas de funcionamento dos órgãos nacionais, exceto as da Assembléia Geral;  
m) aprovar os Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes fizerem dos organismos vinculados à 
CNBB e aprovar os que, em nome desta, acompanharão tais instituições, nos termos do Art. 12 § 1o;  
n) dar o consentimento para os atos de administração extraordinária da CNBB que excederem o valor indicado 
no Regimento; 
o) aprovar a prestação de contas da gestão financeira e patrimonial, os balanços e orçamentos da CNBB, após 
o parecer do Conselho Fiscal, informando disso a Assembléia Geral. 
p) aprovar os planos de organização e o regulamento de que trata o Art. 57 k;  
q) dar à Presidência da CNBB o parecer sobre os indicados para os cargos de subsecretários adjuntos, 
ecônomo, assessores e peritos nacionais; 
r) escolher ou homologar, conforme seus Estatutos, os dirigentes das instituições de que trata o Art. 12 e 
designar-lhes a Comissão Episcopal Pastoral com a qual cada uma estará relacionada; 
s) fazer o que compete à CNBB, conforme os cânones 237 § 2, 312 § 1.2o, 313-315, 320 § 2, 830 § 1; 831 § 
2, e a legislação complementar brasileira ao Código de Direito Canônico”. 
Nota:79 
cf. Est. Can. arts. 46; 49 a: “Art. 46. O Conselho Permanente é o órgão de orientação e acompanhamento da 
atuação da CNBB e dos organismos a ela vinculados, bem como órgão eletivo e deliberativo, nos limites deste 
Estatuto. 
Art. 49. Compete ao Conselho Permanente: 
a) orientar, apoiar, acompanhar as atividades da CNBB e dos organismos a esta vinculados, cuidando para que 
se executem devidamente as decisões da Assembléia Geral e do próprio Conselho Permanente”. 
Nota:80 
cf. Est. Can. arts. 6o; 7o; 12; 46, 49 a: “Art. 6o A CNBB mantém um relacionamento particular e constante 
com os organismos que fomentam a comunhão e a solidariedade, em âmbito nacional, entre presbíteros e 
diáconos, ministros que, em virtude do sacramento da Ordem, são cooperadores especiais dos Bispos na 
evangelização e na edificação da comunhão eclesial. 
Art. 7o Para fomentar a comunhão e a colaboração pastoral e visando à promoção da evangelização e do bem 
comum, a CNBB mantém relacionamento permanente e encontros regulares com outras organizações católicas, 
que representam, em âmbito nacional, as diversas categorias do Povo de Deus, especialmente com a 
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS) e o 
Conselho Nacional dos Leigos (CNL). 
Art. 46. O Conselho Permanente é o órgão de orientação e acompanhamento da atuação da CNBB e dos 
organismos a ela vinculados, bem como órgão eletivo e deliberativo, nos limites deste Estatuto. 
Art. 49. Compete ao Conselho Permanente: 
a) orientar, apoiar, acompanhar as atividades da CNBB e dos organismos a esta vinculados, cuidando para que 
se executem devidamente as decisões da Assembléia Geral e do próprio Conselho Permanente”. 
Nota:81 
cf. Est. Can. arts. 38 e parágrafo único; 50 § 2o: “Art. 38. Por decisão da Presidência, outros que não os 
referidos nos Arts. 33 a 36, “poderão, de modo excepcional e em casos especiais, e somente com um voto 
consultivo, intervir em algumas sessões da Assembléia” (Carta da Congregação para os Bispos... Prot. n. 
763/98), como assessores ou peritos, ou como convidados por uma razão particular, tal como representar 
entidades dentre as dos Arts. 6o, 7o, 8o, 12, quando sua presença for de interesse ou significado. 
Parágrafo único. Os encarregados de serviços, presentes às reuniões, não têm voz nem voto. 
50 § 2o: Nas reuniões do Conselho Permanente poderão ser admitidos assessores e peritos, ou outras pessoas, 
nas condições do Art. 38”. 
Nota:82 
cf. Est. Can. arts. 58; 68; 70: “Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das 
decisões pastorais da Assembléia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral 
Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 68. As Comissões Episcopais Pastorais, cada qual no seu âmbito, e todas, pelos seus presidentes, no 
Conselho Episcopal Pastoral, promovem a Pastoral Orgânica nacional, com suas dimensões globais e setores 
especializados. 
Art. 70. Por proposta do Conselho Permanente, a Assembléia Geral fixa, para cada quadriênio, o número de 
Comissões Episcopais Pastorais, as atribuições e número de componentes de cada uma, tendo em vista as 
diretrizes da Pastoral Orgânica e as normas da Santa Sé”. 
Nota:83 
cf. Est. Can. art. 49 j: “j) eleger os membros que lhe cabe escolher: do Conselho Nacional Pró-Santuário de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, das Comissões Episcopais Pastorais, dos Conselhos Econômico e Fiscal, 
da Comissão de Textos Litúrgicos (CETEL) e de outras comissões ou grupos de trabalho”. 
Nota:84 
cf. Est. Can. arts. 49 j ; 71 parágrafo único: “49, j) eleger os membros que lhe cabe escolher: do Conselho 
Nacional Pró-Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, das Comissões Episcopais Pastorais, dos 
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Conselhos Econômico e Fiscal, da Comissão de Textos Litúrgicos (CETEL) e de outras comissões ou grupos de 
trabalho. 
Art. 71. Os integrantes de cada Comissão Episcopal Pastoral são eleitos pelo Conselho Permanente, com 
exceção do presidente, que será eleito conforme o Art. 43 b. 
Parágrafo único. Sem prejuízo da qualificação e disponibilidade para o cargo, procurar-se-á garantir uma 
presença eqüitativa das regiões do País nas Comissões Episcopais Pastorais e outras comissões ou grupos de 
trabalho”. 
Nota:85 
cf. Est. Can. art. 49 a, b, l, m: “Art. 49. Compete ao Conselho Permanente: 
a) orientar, apoiar, acompanhar as atividades da CNBB e dos organismos a esta vinculados, cuidando para que 
se executem devidamente as decisões da Assembléia Geral e do próprio Conselho Permanente; 
b) zelar pela observância dos Estatutos e normas da CNBB e resolver conflitos que envolvam órgãos ou cargos; 
l) aprovar as normas de funcionamento dos órgãos nacionais, exceto as da Assembléia Geral;  
m) aprovar os Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes fizerem dos organismos vinculados à 
CNBB e aprovar os que, em nome desta, acompanharão tais instituições, nos termos do Art. 12 § 1o”. 
Nota:86 
cf. Est. Can. arts. 49 n; 52 j; 78: “49, n) dar o consentimento para os atos de administração extraordinária 
da CNBB que excederem o valor indicado no Regimento; 
52, j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil 
e as normas da Conferência; 
Art. 78. Ao Conselho Econômico compete, em particular, dar o consentimento para os atos de administração 
extraordinária, quando o direito canônico e as normas da CNBB o exigirem para a validade de tais atos”. 
Nota:87 
cf. Est. Can. arts. 49 o; 52 j; 77; 81: “49, o) aprovar a prestação de contas da gestão financeira e 
patrimonial, os balanços e orçamentos da CNBB, após o parecer do Conselho Fiscal, informando disso a 
Assembléia Geral. 
52, j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil 
e as normas da Conferência; 
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas pelo direito canônico e 
determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de pareceres e decisões, com os 
responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
Art. 81. Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, tanto a respeito da 
administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de encerramento de mandato, perante o 
Conselho Permanente, para a deliberação deste”. 
Nota:88 
cf. Est. Can. art. 49 b: “b) zelar pela observância dos Estatutos e normas da CNBB e resolver conflitos que 
envolvam órgãos ou cargos”. 
Nota:89 
cf. Est. Can. art. 51: “A Presidência é o órgão dirigente e administrativo da CNBB, constituído pelo Presidente, 
Vice-Presidente e Secretário Geral”. 
Nota:90 
cf. Est. Can. art. 52 a; b; d; e; f; j: “Art. 52. Cabe à Presidência, em comunhão com os demais órgãos e no 
respeito à competência de cada um: 
a) orientar e acompanhar globalmente a vida e atuação da CNBB, para atingir seus fins, segundo o Estatuto e 
as diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente;         
b) providenciar, em sintonia com o Conselho Episcopal Pastoral e com a colaboração do Secretariado Geral, a 
execução das determinações administrativas emanadas da Assembléia Geral ou do Conselho Permanente, bem 
como secundar o Conselho Episcopal Pastoral, na execução das tarefas que lhe cabem;  
d) tratar com a Santa Sé os assuntos próprios da CNBB; 
e) relacionar-se, em nome da CNBB, com o Poder Público, de acordo com o Art. 5o; 
f) desenvolver relações de comunhão e cooperação com as Conferências Episcopais e outras entidades eclesiais 
internacionais, particularmente o CELAM; 
j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil e as 
normas da Conferência”. 
Nota:91 
cf. Est. Can. arts. 52 b; 58: “52, b) providenciar, em sintonia com o Conselho Episcopal Pastoral e com a 
colaboração do Secretariado Geral, a execução das determinações administrativas emanadas da Assembléia 
Geral ou do Conselho Permanente, bem como secundar o Conselho Episcopal Pastoral, na execução das tarefas 
que lhe cabem. 
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões pastorais da Assembléia 
Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional”. 
Nota:92 
cf. Est. Can. art. 52: “Art. 52. Cabe à Presidência, em comunhão com os demais órgãos e no respeito à 
competência de cada um: 
a) orientar e acompanhar globalmente a vida e atuação da CNBB, para atingir seus fins, segundo o Estatuto e 
as diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente;         
b) providenciar, em sintonia com o Conselho Episcopal Pastoral e com a colaboração do Secretariado Geral, a 
execução das determinações administrativas emanadas da Assembléia Geral ou do Conselho Permanente, bem 
como secundar o Conselho Episcopal Pastoral, na execução das tarefas que lhe cabem;  
c) pronunciar-se ou agir em nome da CNBB, quando se impuserem decisões urgentes ou declarações 
inadiáveis, consultando, se possível, os outros membros do Conselho Permanente; 
d) tratar com a Santa Sé os assuntos próprios da CNBB; 
e) relacionar-se, em nome da CNBB, com o Poder Público, de acordo com o Art. 5o; 
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f) desenvolver relações de comunhão e cooperação com as Conferências Episcopais e outras entidades eclesiais 
internacionais, particularmente o CELAM; 
g) criar comissões especiais e grupos de trabalho, em casos urgentes; 
h) dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e do Conselho Episcopal 
Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las;  
i) decidir, para fim urgente, a convocação extraordinária do Conselho Permanente ou do Conselho Episcopal 
Pastoral; 
j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil e as 
normas da Conferência; 
k) fazer o que compete à CNBB, conforme os cânones 316 § 2, 317 § 1, 318, 319, 825 §§ 1-2; 1425, § 4; 
1439, §§ 1. 2, 3, e a legislação complementar brasileira ao Código de Direito Canônico; 
l) resolver os casos omissos ou duvidosos dos Estatutos da CNBB, do Regimento, ou das normas de qualquer 
órgão, ad referendum do Conselho Permanente; 
m) preparar a proposta de pauta das reuniões ordinárias do Conselho Permanente, recebidas as sugestões do 
Conselho Episcopal Pastoral e dos Conselhos Episcopais Regionais”. 
Nota:93 
cf. Est. Can. art. 52 c: “c) pronunciar-se ou agir em nome da CNBB, quando se impuserem decisões urgentes 
ou declarações inadiáveis, consultando, se possível, os outros membros do Conselho Permanente”. 
Nota:94 
cf. Est. Can. art. 53: “A Presidência reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, 
por convocação do Presidente, por iniciativa deste, ou por pedido conjunto do Vice-Presidente e do Secretário 
Geral”. 
Nota:95 
cf. Est. Can. arts. 53; 54 b: “Art. 53. A Presidência reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, 
extraordinariamente, por convocação do Presidente, por iniciativa deste, ou por pedido conjunto do Vice-
Presidente e do Secretário Geral. 
54, b) convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, do Conselho Episcopal 
Pastoral e da Presidência”. 
Nota:96 
cf. Est. Can. arts. 51; 52 a, h, i, j: “Art. 51. A Presidência é o órgão dirigente e administrativo da CNBB, 
constituído pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral. 
52, a) orientar e acompanhar globalmente a vida e atuação da CNBB, para atingir seus fins, segundo o 
Estatuto e as diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente;         
h) dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e do Conselho Episcopal 
Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las;  
i) decidir, para fim urgente, a convocação extraordinária do Conselho Permanente ou do Conselho Episcopal 
Pastoral; 
j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil e as 
normas da Conferência”. 
Nota:97 
cf. Est. Can. arts. 3o a; 5o: “Art. 3o A CNBB, no âmbito de suas finalidades e competência: 
a) manifesta solicitude para com a Igreja e sua missão universal, por meio da comunhão e colaboração com a 
Sé Apostólica e pela atividade missionária, principalmente ad gentes; 
Art. 5o A CNBB trata com as autoridades públicas as questões que interessam ao bem comum e à missão 
salvífica da Igreja, mantendo o conveniente entendimento com a Nunciatura Apostólica”. 
Nota:98 
cf. Est. Can. arts. 3o c; 52 f; 57 e, f: “3, c) relaciona-se com as outras Conferências Episcopais, 
particularmente as da América, e com o Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM). 
52, f) desenvolver relações de comunhão e cooperação com as Conferências Episcopais e outras entidades 
eclesiais internacionais, particularmente o CELAM”. 
Nota:99 
cf. Est. Can. arts. 52 j; 57 a, b; 77: “52, j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, 
de acordo com o direito canônico e civil e as normas da Conferência; 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores; 
b) gerir a administração financeira e patrimonial da CNBB, coadjuvado pelo ecônomo;  
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas pelo direito canônico e 
determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de pareceres e decisões, com os 
responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência”. 
Nota:100 
cf. Est. Can. art. 54c: “promulgar os atos e documentos da CNBB, editando-os em sua publicação oficial, ou, 
em casos particulares, por outro meio idôneo”. 
Nota:101 
cf. Est. Can. arts. 30 a, b, d, e, h ; 49 l, m, p, r, s; 52 k; 54 c, d; f: “Art. 30. A Assembléia Geral, nos 
limites do direito, tem toda a autoridade e competência requeridas para o cumprimento dos próprios fins e dos 
da CNBB, especialmente para:  
a) aprovar instruções, diretrizes e documentos, inclusive as declarações doutrinais de magistério autêntico; 
b) baixar decretos gerais, nos casos e modos previstos pelo direito; 
d) elaborar ou reformar os Estatutos e o Regimento da CNBB; 
e) dar normas e diretrizes para os órgãos e organismos da CNBB; 
h) erigir ou aprovar as instituições de que trata o Art. 12; 
49, l) aprovar as normas de funcionamento dos órgãos nacionais, exceto as da Assembléia Geral;  
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m) aprovar os Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes fizerem dos organismos vinculados à 
CNBB e aprovar os que, em nome desta, acompanharão tais instituições, nos termos do Art. 12 § 1o; 
p) aprovar os planos de organização e o regulamento de que trata o Art. 57 k;  
r) escolher ou homologar, conforme seus Estatutos, os dirigentes das instituições de que trata o Art. 12 e 
designar-lhes a Comissão Episcopal Pastoral com a qual cada uma estará relacionada; 
s) fazer o que compete à CNBB, conforme os cânones 237 § 2, 312 § 1.2o, 313-315, 320 § 2, 830 § 1; 831 § 
2, e a legislação complementar brasileira ao Código de Direito Canônico. 
52, k) fazer o que compete à CNBB, conforme os cânones 316 § 2, 317 § 1, 318, 319, 825 §§ 1-2; 1425, § 4; 
1439, §§ 1. 2, 3, e a legislação complementar brasileira ao Código de Direito Canônico; 
54, c) promulgar os atos e documentos da CNBB, editando-os em sua publicação oficial, ou, em casos 
particulares, por outro meio idôneo; 
d) baixar decretos singulares administrativos; 
f) fazer o que compete à CNBB, segundo o cânon 1112 § 1, de acordo com a legislação complementar 
brasileira ao Código de Direito Canônico”. 
Nota:102 
cf. Est. Can. arts. 13 § 1o; 54 c, d: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a 
colaboração de assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os quais, em 
razão da preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a cooperar, nos 
diversos órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas 
transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
54, c) promulgar os atos e documentos da CNBB, editando-os em sua publicação oficial, ou, em casos 
particulares, por outro meio idôneo; 
d) baixar decretos singulares administrativos”. 
Nota:103 
cf. Est. Can. arts. 51, 55: “Art. 51. A Presidência é o órgão dirigente e administrativo da CNBB, constituído 
pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral. 
Art. 55. O Vice-Presidente colabora com o Presidente da CNBB e o substitui em suas ausências e 
impedimentos”. 
Nota:104 
cf. Est. Can. arts. 51; 52; 56; 57; 62; 63; 84; 86: “Art. 51. A Presidência é o órgão dirigente e 
administrativo da CNBB, constituído pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral. 
Art. 52. Cabe à Presidência, em comunhão com os demais órgãos e no respeito à competência de cada um: 
a) orientar e acompanhar globalmente a vida e atuação da CNBB, para atingir seus fins, segundo o Estatuto e 
as diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente;         
b) providenciar, em sintonia com o Conselho Episcopal Pastoral e com a colaboração do Secretariado Geral, a 
execução das determinações administrativas emanadas da Assembléia Geral ou do Conselho Permanente, bem 
como secundar o Conselho Episcopal Pastoral, na execução das tarefas que lhe cabem;  
c) pronunciar-se ou agir em nome da CNBB, quando se impuserem decisões urgentes ou declarações 
inadiáveis, consultando, se possível, os outros membros do Conselho Permanente; 
d) tratar com a Santa Sé os assuntos próprios da CNBB; 
e) relacionar-se, em nome da CNBB, com o Poder Público, de acordo com o Art. 5o; 
f) desenvolver relações de comunhão e cooperação com as Conferências Episcopais e outras entidades eclesiais 
internacionais, particularmente o CELAM; 
g) criar comissões especiais e grupos de trabalho, em casos urgentes; 
h) dirigir a preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e do Conselho Episcopal 
Pastoral, bem como presidi-las e coordená-las;  
i) decidir, para fim urgente, a convocação extraordinária do Conselho Permanente ou do Conselho Episcopal 
Pastoral; 
j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil e as 
normas da Conferência; 
k) fazer o que compete à CNBB, conforme os cânones 316 § 2, 317 § 1, 318, 319, 825 §§ 1-2; 1425, § 4; 
1439, §§ 1. 2, 3, e a legislação complementar brasileira ao Código de Direito Canônico; 
l) resolver os casos omissos ou duvidosos dos Estatutos da CNBB, do Regimento, ou das normas de qualquer 
órgão, ad referendum do Conselho Permanente; 
m) preparar a proposta de pauta das reuniões ordinárias do Conselho Permanente, recebidas as sugestões do 
Conselho Episcopal Pastoral e dos Conselhos Episcopais Regionais. 
Art. 56. O Secretário Geral colabora com a Presidência e o Conselho Episcopal Pastoral, na dinamização e 
coordenação de todos os setores e atividades da CNBB, conforme as diretrizes da Assembléia Geral e do 
Conselho Permanente, orientando, para isso, os serviços e funções do Secretariado Geral. 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores; 
b) gerir a administração financeira e patrimonial da CNBB, coadjuvado pelo ecônomo;  
c) cooperar com a Presidência na preparação das reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Permanente, do 
Conselho Episcopal Pastoral e da Presidência, coordenar a realização delas e garantir a redação das atas, dos 
decretos, das decisões e atos de tais reuniões, levando-os ao conhecimento dos membros da CNBB;  
d) redigir outros documentos cuja elaboração lhe for confiada pelo Presidente da CNBB, ou pelo Conselho 
Permanente; 
e) comunicar às Conferências Episcopais limítrofes os atos e documentos que a Assembléia Geral ou o Conselho 
Permanente determinar enviar-lhes. 
f) cuidar do relacionamento interno e externo da CNBB; 



 77
g) promover e supervisionar as atividades de informação e divulgação da CNBB, respondendo pelo setor de 
comunicação e publicações; 
h) responder pelo arquivo documental e histórico da CNBB, por meio do Centro de Documentação e Informação 
da CNBB, segundo as orientações da Santa Sé e da própria Conferência; 
i) apresentar à Presidência, para aprovação, conforme o Art. 13 § 1o, os candidatos a subsecretários adjuntos e 
ecônomo; 
j) nomear os titulares dos cargos do Secretariado Geral e contratar os funcionários da CNBB;  
k) propor à aprovação do Conselho Permanente os planos de organização do Secretariado Geral e de 
administração patrimonial e financeira, inclusive o plano de cargos e salários, como também o regulamento 
interno, dos quais trata o Art. 63. 
Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência e do Conselho 
Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e intercomunicação, dinamização 
e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela vinculados. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional. 
Art. 84. A Presidência da CNBB será regularmente informada sobre a gestão patrimonial e financeira da CNBB 
e deve ser consultada sobre os atos administrativos, inclusive os ordinários, que, em vista da situação 
econômica da entidade, sejam relevantes.  
Art. 86. Sob a supervisão da Presidência, por meio do Secretário Geral, o ecônomo exerce suas funções, 
dentro dos limites de suas atribuições, cuidando: 
a) da administração ordinária dos bens móveis e imóveis, em particular da sede nacional da CNBB; 
b) da conservação, rentabilidade e correta utilização do patrimônio; 
c) da administração dos diversos setores e do pessoal, respeitando a justiça social, a legislação trabalhista e 
previdenciária; 
d) das receitas e despesas aprovadas; 
e) da elaboração do projeto de orçamento e do balanço anuais; 
f) dos atos de administração extraordinária, com o consentimento prévio e a licença dos órgãos competentes”. 
Nota:105 
cf. Est. Can. arts. 58; 60a: “Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das 
decisões pastorais da Assembléia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral 
Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB”. 
Nota:106 
cf. Est. Can. arts. 30 g; 59; 70: “Art. 30, g) constituir ou suprimir as Comissões Episcopais Pastorais, 
conforme o Art. 70, e outras comissões ou grupos de trabalho, definindo-lhes a composição e atribuições; 
Art. 59. Constituem o Conselho Episcopal Pastoral a Presidência da CNBB e os presidentes das Comissões 
Episcopais Pastorais. 
Art. 70. Por proposta do Conselho Permanente, a Assembléia Geral fixa, para cada quadriênio, o número de 
Comissões Episcopais Pastorais, as atribuições e número de componentes de cada uma, tendo em vista as 
diretrizes da Pastoral Orgânica e as normas da Santa Sé”. 
Nota:107 
cf. Est. Can. arts. 52 i; 61: “52, i) decidir, para fim urgente, a convocação extraordinária do Conselho 
Permanente ou do Conselho Episcopal Pastoral; 
Art. 61. O Conselho Episcopal Pastoral tem reuniões ordinárias, a serem definidas no Regimento, podendo ser 
convocado para reunião extraordinária, pelo Presidente da CNBB, ou pela maioria de seus membros”. 
Nota:108 
cf. Est. Can. arts. 58; 60: “Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões 
pastorais da Assembléia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, 
em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
b) em vista da Pastoral Orgânica, manter relacionamento com os organismos e instituições de que tratam os 
Art. 6o, 7o e 12; 
c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades”. 
Nota:109 
cf. Est. Can. arts. 6o; 7o; 12; 60 b: “Art. 6o A CNBB mantém um relacionamento particular e constante com 
os organismos que fomentam a comunhão e a solidariedade, em âmbito nacional, entre presbíteros e diáconos, 
ministros que, em virtude do sacramento da Ordem, são cooperadores especiais dos Bispos na evangelização e 
na edificação da comunhão eclesial. 
Art. 7o Para fomentar a comunhão e a colaboração pastoral e visando à promoção da evangelização e do bem 
comum, a CNBB mantém relacionamento permanente e encontros regulares com outras organizações católicas, 
que representam, em âmbito nacional, as diversas categorias do Povo de Deus, especialmente com a 
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS) e o 
Conselho Nacional dos Leigos (CNL). 
Art. 12. Para mais eficaz realização de seus objetivos, conta a CNBB com outras instituições não-episcopais a 
ela vinculadas, que lhe prestam colaboração específica.  
§ 1o Para que sejam consideradas vinculadas à Conferência, requer-se de cada uma delas que seja erigida ou 
aprovada, em sua natureza e fins, pela Assembléia Geral, e conste do seu Estatuto que: 
a) segue as diretrizes da CNBB; 
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b) está relacionada com a Comissão Episcopal Pastoral que a CNBB lhe designar; 
c) para terem valor jurídico, seus Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes forem feitas, devem 
ser aprovados pela CNBB; 
d) sua diretoria é escolhida ou homologada pela CNBB; 
e) um membro da CNBB, por esta aprovado, acompanha em nome dela a instituição, tendo assento e voto ao 
menos consultivo, junto à direção e Assembléia. 
§ 2o As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou agir tão-somente em nome próprio, não 
em nome da CNBB. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
b) em vista da Pastoral Orgânica, manter relacionamento com os organismos e instituições de que tratam os 
Art. 6o, 7o e 12”. 
Nota:110 
cf. Est. Can. art. 60a: “Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB”. 
Nota:111 
cf. Est. Can. arts. 13 §§ 1o, 2o, 3o; 58; 60 a, c; 74; 75; 76: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a 
CNBB conta com a colaboração de assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da 
Igreja, os quais, em razão da preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a 
cooperar, nos diversos órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou 
em tarefas transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões pastorais da Assembléia 
Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades” 
Art. 74. Para atendimento de seus objetivos, a CNBB, nos termos deste Estatuto, pode criar outras comissões, 
estáveis ou não, formadas somente de membros da CNBB, não enquadradas nos Arts. 68-72 deste Estatuto, ou 
também grupos de trabalho eventuais, cujos integrantes podem não ser membros da Conferência. 
Art. 75. Toda comissão ou grupo de trabalho está a serviço de um órgão constitutivo da CNBB. 
Parágrafo único. Aplica-se às comissões e grupos de trabalho o estabelecido no Art. 73. 
Art. 76. Cada comissão ou grupo de trabalho estabelece, com o órgão a que serve, o programa de trabalho, a 
eventual assessoria e o financiamento das atividades”. 
Nota:112 
cf. Est. Can. art. 60 a, b, c: “Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
b) em vista da Pastoral Orgânica, manter relacionamento com os organismos e instituições de que tratam os 
Art. 6o, 7o e 12; 
c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades”. 
Nota:113 
cf. Est. Can. arts. 58; 60 a, c; 72: “Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das 
decisões pastorais da Assembléia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral 
Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB;  
c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades. 
Art. 72. Cada Comissão Episcopal Pastoral decide sobre sua organização interna, estabelece com o Conselho 
Episcopal Pastoral o próprio programa de trabalho e o financiamento das atividades e indica seus assessores, 
para a aprovação e nomeação, nos termos do Art. 13 §§ 1o, 2o, 3o”. 
Nota:114 
cf. Est. Can. arts. 56; 57 a; 62-63: “Art. 56. O Secretário Geral colabora com a Presidência e o Conselho 
Episcopal Pastoral, na dinamização e coordenação de todos os setores e atividades da CNBB, conforme as 
diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente, orientando, para isso, os serviços e funções do 
Secretariado Geral. 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores; 
Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência e do Conselho 
Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e intercomunicação, dinamização 
e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela vinculados. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional”. 
Nota:115 
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cf. Est. Can. arts. 6o; 7o; 12; cânones 312 § 1. 2o; 320: “Art. 6o A CNBB mantém um relacionamento 
particular e constante com os organismos que fomentam a comunhão e a solidariedade, em âmbito nacional, 
entre presbíteros e diáconos, ministros que, em virtude do sacramento da Ordem, são cooperadores especiais 
dos Bispos na evangelização e na edificação da comunhão eclesial. 
Art. 7o Para fomentar a comunhão e a colaboração pastoral e visando à promoção da evangelização e do bem 
comum, a CNBB mantém relacionamento permanente e encontros regulares com outras organizações católicas, 
que representam, em âmbito nacional, as diversas categorias do Povo de Deus, especialmente com a 
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS) e o 
Conselho Nacional dos Leigos (CNL). 
Art. 12. Para mais eficaz realização de seus objetivos, conta a CNBB com outras instituições não-episcopais a 
ela vinculadas, que lhe prestam colaboração específica.  
§ 1o Para que sejam consideradas vinculadas à Conferência, requer-se de cada uma delas que seja erigida ou 
aprovada, em sua natureza e fins, pela Assembléia Geral, e conste do seu Estatuto que: 
a) segue as diretrizes da CNBB; 
b) está relacionada com a Comissão Episcopal Pastoral que a CNBB lhe designar; 
c) para terem valor jurídico, seus Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes forem feitas, devem 
ser aprovados pela CNBB; 
d) sua diretoria é escolhida ou homologada pela CNBB; 
e) um membro da CNBB, por esta aprovado, acompanha em nome dela a instituição, tendo assento e voto ao 
menos consultivo, junto à direção e Assembléia. 
§ 2o As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou agir tão-somente em nome próprio, não 
em nome da CNBB. 
cânones 312 § 1. 2o; 320: “312. § 1. É autoridade competente para erigir associações públicas: 
1° - a Santa Sé, para as associações universais e internacionais;  
2° - a Conferência dos Bispos, em seu território, para as associações nacionais, isto é, as que desde sua ereção 
se destinam a exercer  atividade em toda a nação;  
3° - o Bispo diocesano, as não o Administrador diocesano, em seu território, mas não o Administrador para as 
associações diocesanas; exceto, porém, as associações cujo direito de ereção, por privilégio apostólico, foi 
reservado a outros. 
§ 2. Para erigir validamente na diocese uma associação ou uma sua seção, mesmo que isso se faça por 
privilégio apostólico, requer-se o consentimento escrito do Bispo diocesano; mas o consentimento do Bispo 
diocesano para a ereção de uma casa de instituto religioso vale também para a ereção de uma associação 
própria do instituto na mesma casa ou na igreja anexa. 
320. § 1. As associações erigidas pela Santa Sé não podem ser supressas, a não ser por ela mesma. 
§ 2. Por causas graves, podem ser supressas pela Conferência dos Bispos as associações por ela erigidas; pelo 
Bispo diocesano, as associações por ele erigidas, bem como as associações erigidas, mediante indulto 
apostólico, por membros de institutos religiosos com o consentimento do Bispo diocesano. 
§ 3. Uma associação pública não deve ser supressa pela autoridade competente, sem antes ter ouvido seu 
moderador e os outros oficiais maiores”. 
Nota:116 
cf. Est. Can. arts. 62; 64; 65 c, d, e, f: “Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, 
particularmente da Presidência e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à 
coordenação e intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos 
organismos a ela vinculados. 
Art. 64. A CNBB funciona, nas regiões delimitadas pela Assembléia Geral, por meio dos Conselhos Episcopais 
Regionais, formados de todos os membros da CNBB domiciliados na região. 
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais atuam também por meio de órgãos e entidades por eles 
instituídos 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
c) planejar e promover a Pastoral Orgânica regional, em sintonia com a nacional; 
d) coordenar as atividades regionais com as nacionais da CNBB, mantendo com esta a comunhão eclesial e a 
co-responsabilidade pastoral; 
e) estudar assuntos de interesse eclesial e social da região, posicionar-se e atuar junto ao poder público, a 
serviço do bem comum, e dar conhecimento disso à Presidência da CNBB;  
f) definir a própria organização e normas de funcionamento, por meio de Regulamento, respeitados os 
Estatutos e o Regimento da CNBB sobre a matéria”. 
Nota:117 
cf. Est. Can. arts. 57 i, k; 63; 86: “Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o 
Presidente: 
i) apresentar à Presidência, para aprovação, conforme o Art. 13 § 1o, os candidatos a subsecretários adjuntos e 
ecônomo; 
k) propor à aprovação do Conselho Permanente os planos de organização do Secretariado Geral e de 
administração patrimonial e financeira, inclusive o plano de cargos e salários, como também o regulamento 
interno, dos quais trata o Art. 63. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional. 
Art. 86. Sob a supervisão da Presidência, por meio do Secretário Geral, o ecônomo exerce suas funções, 
dentro dos limites de suas atribuições, cuidando: 
a) da administração ordinária dos bens móveis e imóveis, em particular da sede nacional da CNBB; 
b) da conservação, rentabilidade e correta utilização do patrimônio; 
c) da administração dos diversos setores e do pessoal, respeitando a justiça social, a legislação trabalhista e 
previdenciária; 
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d) das receitas e despesas aprovadas; 
e) da elaboração do projeto de orçamento e do balanço anuais; 
f) dos atos de administração extraordinária, com o consentimento prévio e a licença dos órgãos competentes”. 
Nota:118 
cf. Est. Can. arts. 13; 57a; 63: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a colaboração 
de assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os quais, em razão da 
preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a cooperar, nos diversos 
órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas 
transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional”. 
Nota:119 
cf. Est. Can. arts. 57a, j; 63: “Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores; 
j) nomear os titulares dos cargos do Secretariado Geral e contratar os funcionários da CNBB. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional”. 
Nota:120 
cf. Est. Can. arts. 56; 57a, f; 84: “Art. 56. O Secretário Geral colabora com a Presidência e o Conselho 
Episcopal Pastoral, na dinamização e coordenação de todos os setores e atividades da CNBB, conforme as 
diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente, orientando, para isso, os serviços e funções do 
Secretariado Geral. 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores; 
f) cuidar do relacionamento interno e externo da CNBB; 
Art. 84. A Presidência da CNBB será regularmente informada sobre a gestão patrimonial e financeira da CNBB 
e deve ser consultada sobre os atos administrativos, inclusive os ordinários, que, em vista da situação 
econômica da entidade, sejam relevantes”. 
Nota:121 
cf. Est. Can. art. 57h: “Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
h) responder pelo arquivo documental e histórico da CNBB, por meio do Centro de Documentação e Informação 
da CNBB, segundo as orientações da Santa Sé e da própria Conferência”. 
Nota:122 
cf. Est. Can. art. 57h: “Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
h) responder pelo arquivo documental e histórico da CNBB, por meio do Centro de Documentação e Informação 
da CNBB, segundo as orientações da Santa Sé e da própria Conferência”. 
Nota:123 
cf. Est. Can. arts. 11; 64: “Art. 11. São órgãos constitutivos da CNBB: 
a) a Assembléia Geral; 
b) o Conselho Permanente; 
c) a Presidência; 
d) o Conselho Episcopal Pastoral; 
e) o Secretariado Geral; 
f) os Conselhos Episcopais Regionais; 
g) as Comissões Episcopais estáveis constituídas pela Assembléia Geral; 
h) o Conselho Econômico; 
i) o Conselho Fiscal.  
Parágrafo único. Outras comissões e grupos de trabalho, embora não sendo órgãos constitutivos, colaboram 
com estes na execução das deliberações da CNBB. 
Art. 64. A CNBB funciona, nas regiões delimitadas pela Assembléia Geral, por meio dos Conselhos Episcopais 
Regionais, formados de todos os membros da CNBB domiciliados na região. 
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais atuam também por meio de órgãos e entidades por eles 
instituídos”. 
Nota:124 
cf. Est. Can. art. 64:  “A CNBB funciona, nas regiões delimitadas pela Assembléia Geral, por meio dos 
Conselhos Episcopais Regionais, formados de todos os membros da CNBB domiciliados na região. 
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais atuam também por meio de órgãos e entidades por eles 
instituídos”. 
Nota:125 
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cf. Est. Can. arts. 62; 64 parágrafo único; 65 f: “Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, 
particularmente da Presidência e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à 
coordenação e intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos 
organismos a ela vinculados. 
Art. 64. A CNBB funciona, nas regiões delimitadas pela Assembléia Geral, por meio dos Conselhos Episcopais 
Regionais, formados de todos os membros da CNBB domiciliados na região. 
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais atuam também por meio de órgãos e entidades por eles 
instituídos. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
f) definir a própria organização e normas de funcionamento, por meio de Regulamento, respeitados os 
Estatutos e o Regimento da CNBB sobre a matéria”. 
Nota:126 
cf. Est. Can. art. 64: “A CNBB funciona, nas regiões delimitadas pela Assembléia Geral, por meio dos 
Conselhos Episcopais Regionais, formados de todos os membros da CNBB domiciliados na região. 
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais atuam também por meio de órgãos e entidades por eles 
instituídos”. 
Nota:127 
cf. Est. Can. arts. 10; 35: “Art. 10. Os Bispos eméritos participam das Assembléias Gerais, de acordo com o 
Art. 35, e podem ser chamados, por sua competência, a colaborar com a CNBB, em comissões e grupos de 
trabalho.  
Art. 35. Devem ser convidados para as Assembléias Gerais, com voto consultivo: 
a) os Bispos eméritos e os outros Bispos, de qualquer rito, em comunhão com a Santa Sé e que tenham 
domicílio no País; 
b) os Bispos nomeados ou eleitos que ainda não forem membros da CNBB”. 
Nota:128 
cf. Est. Can. arts. 49 b, l; 65 f: “49, b) zelar pela observância dos Estatutos e normas da CNBB e resolver 
conflitos que envolvam órgãos ou cargos; 
l) aprovar as normas de funcionamento dos órgãos nacionais, exceto as da Assembléia Geral;  
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
f) definir a própria organização e normas de funcionamento, por meio de Regulamento, respeitados os 
Estatutos e o Regimento da CNBB sobre a matéria”. 
Nota:129 
cf. Est. Can. art. 65 f, g, j: “Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
f) definir a própria organização e normas de funcionamento, por meio de Regulamento, respeitados os 
Estatutos e o Regimento da CNBB sobre a matéria; 
g) aprovar as normas do secretariado executivo regional, das comissões e das instituições vinculadas ao 
Conselho Episcopal Regional; 
j) escolher os responsáveis pelos cargos no Conselho Episcopal Regional e escolher ou confirmar, de acordo 
com as normas, os assessores e os responsáveis pelos setores do secretariado executivo regional”. 
Nota:130 
cf. Est. Can. art. 65 g: “Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
g) aprovar as normas do secretariado executivo regional, das comissões e das instituições vinculadas ao 
Conselho Episcopal Regional”. 
Nota:131 
cf. Est. Can. arts. 62; 65 c, d: “Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da 
Presidência e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e 
intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela 
vinculados. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
c) planejar e promover a Pastoral Orgânica regional, em sintonia com a nacional; 
d) coordenar as atividades regionais com as nacionais da CNBB, mantendo com esta a comunhão eclesial e a 
co-responsabilidade pastoral”. 
Nota:132 
cf. Est. Can. arts. 13; 14: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a colaboração de 
assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os quais, em razão da 
preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a cooperar, nos diversos 
órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas 
transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB”. 
Nota:133 
cf. Est. Can. arts. 52 j; 57 b; 63; 65, l; 77; 83; 84: “52, j) responder pela administração patrimonial e 
financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil e as normas da Conferência; 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
b) gerir a administração financeira e patrimonial da CNBB, coadjuvado pelo ecônomo;  
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
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l) acompanhar a administração ordinária e dar o consentimento para atos de administração extraordinária, de 
acordo com o direito, quanto aos bens do Conselho Episcopal Regional, ou das instituições a este juridicamente 
vinculadas. 
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas pelo direito canônico e 
determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de pareceres e decisões, com os 
responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
Art. 83. Na administração dos bens, sigam-se fielmente as normas do direito eclesiástico universal e particular, 
a legislação civil pertinente, as diretrizes e normas da CNBB. 
Art. 84. A Presidência da CNBB será regularmente informada sobre a gestão patrimonial e financeira da CNBB 
e deve ser consultada sobre os atos administrativos, inclusive os ordinários, que, em vista da situação 
econômica da entidade, sejam relevantes”. 
Nota:134 
cf. Est. Can. arts. 52, j; 65, l; 77-78; 83-85: “52, j) responder pela administração patrimonial e financeira 
da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil e as normas da Conferência; 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
l) acompanhar a administração ordinária e dar o consentimento para atos de administração extraordinária, de 
acordo com o direito, quanto aos bens do Conselho Episcopal Regional, ou das instituições a este juridicamente 
vinculadas. 
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas pelo direito canônico e 
determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de pareceres e decisões, com os 
responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
Art. 78. Ao Conselho Econômico compete, em particular, dar o consentimento para os atos de administração 
extraordinária, quando o direito canônico e as normas da CNBB o exigirem para a validade de tais atos. 
Art. 83. Na administração dos bens, sigam-se fielmente as normas do direito eclesiástico universal e particular, 
a legislação civil pertinente, as diretrizes e normas da CNBB. 
Art. 84. A Presidência da CNBB será regularmente informada sobre a gestão patrimonial e financeira da CNBB 
e deve ser consultada sobre os atos administrativos, inclusive os ordinários, que, em vista da situação 
econômica da entidade, sejam relevantes.  
Art. 85. Quanto aos atos de administração extraordinária, valem para a CNBB as normas do direito universal e 
da legislação complementar para o Brasil, com as determinações do Regimento sobre quem os pode praticar e 
as condições para a sua validade”. 
Nota:135 
cf. Est. Can. arts. 2o e; 30 c; 58; 62; 65 c, d: “2, e) facilitar a convergência da ação evangelizadora, graças 
ao planejamento e à Pastoral Orgânica, em âmbito nacional e regional, oferecendo diretrizes e subsídios às 
Igrejas locais. 
Art. 30. A Assembléia Geral, nos limites do direito, tem toda a autoridade e competência requeridas para o 
cumprimento dos próprios fins e dos da CNBB, especialmente para:  
c) aprovar objetivos, diretrizes e programas para a Pastoral Orgânica, acompanhar e avaliar sua execução; 
Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo das decisões pastorais da Assembléia 
Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência e do Conselho 
Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e intercomunicação, dinamização 
e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela vinculados. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
c) planejar e promover a Pastoral Orgânica regional, em sintonia com a nacional; 
d) coordenar as atividades regionais com as nacionais da CNBB, mantendo com esta a comunhão eclesial e a 
co-responsabilidade pastoral”. 
Nota:136 
cf. Est. Can. arts. 49; 65 h; 66: “Art. 49. Compete ao Conselho Permanente: 
a) orientar, apoiar, acompanhar as atividades da CNBB e dos organismos a esta vinculados, cuidando para que 
se executem devidamente as decisões da Assembléia Geral e do próprio Conselho Permanente; 
b) zelar pela observância dos Estatutos e normas da CNBB e resolver conflitos que envolvam órgãos ou cargos;  
c) determinar data, local e pauta das Assembléias Gerais e velar para que os temas a serem nelas tratados 
sejam diligentemente preparados; 
d) convocar, por iniciativa própria, Assembléia Geral extraordinária, nos termos do Art. 31; 
e) deliberar sobre qualquer assunto, por delegação da Assembléia Geral; 
f) tomar decisões inadiáveis, ad referendum da Assembléia Geral, exceto em questão de competência exclusiva 
desta; 
g) fazer, em nome próprio, declarações ou emitir documentos, quando for do interesse da Igreja ou da 
sociedade; 
h) pronunciar-se ou agir em nome de toda a CNBB, quando se requeira um posicionamento desta, no intervalo 
entre as Assembléias; 
i) cumprir o disposto no Art. 70; 
j) eleger os membros que lhe cabe escolher: do Conselho Nacional Pró-Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, das Comissões Episcopais Pastorais, dos Conselhos Econômico e Fiscal, da Comissão de 
Textos Litúrgicos (CETEL) e de outras comissões ou grupos de trabalho; 
k) criar comissões especiais e grupos de trabalho;  
l) aprovar as normas de funcionamento dos órgãos nacionais, exceto as da Assembléia Geral;  
m) aprovar os Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes fizerem dos organismos vinculados à 
CNBB e aprovar os que, em nome desta, acompanharão tais instituições, nos termos do Art. 12 § 1o;  
n) dar o consentimento para os atos de administração extraordinária da CNBB que excederem o valor indicado 
no Regimento; 
o) aprovar a prestação de contas da gestão financeira e patrimonial, os balanços e orçamentos da CNBB, após 
o parecer do Conselho Fiscal, informando disso a Assembléia Geral. 
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p) aprovar os planos de organização e o regulamento de que trata o Art. 57 k;  
q) dar à Presidência da CNBB o parecer sobre os indicados para os cargos de subsecretários adjuntos, 
ecônomo, assessores e peritos nacionais; 
r) escolher ou homologar, conforme seus Estatutos, os dirigentes das instituições de que trata o Art. 12 e 
designar-lhes a Comissão Episcopal Pastoral com a qual cada uma estará relacionada; 
s) fazer o que compete à CNBB, conforme os cânones 237 § 2, 312 § 1.2o, 313-315, 320 § 2, 830 § 1; 831 § 
2, e a legislação complementar brasileira ao Código de Direito Canônico. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
h) eleger os membros do Conselho Permanente que lhe cabe escolher; 
Art. 66. No início do quadriênio de que trata o Art. 17, cada Conselho Episcopal Regional elegerá, dentre seus 
membros, um ou mais titulares e dois suplentes, para integrarem o Conselho Permanente.  
Parágrafo único. Os Conselhos Episcopais Regionais de regiões com até quinze Igrejas particulares elegerão 
um titular; aqueles de regiões com mais de quinze até trinta Igrejas particulares elegerão dois titulares; 
aqueles de regiões com mais de trinta, elegerão três titulares”. 
Nota:137 
cf. Est. Can. arts. 62; 65 d: “Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da 
Presidência e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e 
intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela 
vinculados. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
d) coordenar as atividades regionais com as nacionais da CNBB, mantendo com esta a comunhão eclesial e a 
co-responsabilidade pastoral”. 
Nota:138 
cf. Est. Can. arts. 31 parágrafo único; 32; 65 i: “Art. 31. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por ano, e extraordinariamente, quando, para fim determinado e urgente, sua convocação for 
requerida por, no mínimo, um terço de seus membros ou pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O Regimento especificará a forma de convocação e de preparação das Assembléias 
ordinárias e extraordinárias. 
Art. 32. Tanto os órgãos da CNBB como os membros desta podem propor tema para a Assembléia Geral, na 
forma do Regimento.  
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
i) participar na elaboração da pauta do Conselho Permanente, nos termos do Regimento da CNBB”. 
Nota:139 
cf. Est. Can. arts. 62; 65 d: “Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da 
Presidência e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e 
intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela 
vinculados. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
d) coordenar as atividades regionais com as nacionais da CNBB, mantendo com esta a comunhão eclesial e a 
co-responsabilidade pastoral”. 
Nota:140 
cf. Est. Can. art. 2o d; 65 a: “2, d) estudar assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a 
solidariedade entre os Pastores e entre suas Igrejas; 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
a) fomentar o afeto colegial, o relacionamento, a ajuda recíproca e solidária e a ação comum entre os Bispos da 
região”. 
Nota:141 
cf. Est. Can. art. 2o d; 65 a: “2, d) estudar assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a 
solidariedade entre os Pastores e entre suas Igrejas; 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
a) fomentar o afeto colegial, o relacionamento, a ajuda recíproca e solidária e a ação comum entre os Bispos da 
região”. 
Nota:142 
cf. Est. Can. art. 67: “Os Conselhos Episcopais Regionais favoreçam o estudo e a ação conjunta em torno de 
questões e desafios comuns que exigem a reflexão e a cooperação das Igrejas particulares de diversas 
regiões”. 
Nota:143 
cf. Est. Can. arts. 6o; 7o; 12: “Art. 6o A CNBB mantém um relacionamento particular e constante com os 
organismos que fomentam a comunhão e a solidariedade, em âmbito nacional, entre presbíteros e diáconos, 
ministros que, em virtude do sacramento da Ordem, são cooperadores especiais dos Bispos na evangelização e 
na edificação da comunhão eclesial. 
Art. 7o Para fomentar a comunhão e a colaboração pastoral e visando à promoção da evangelização e do bem 
comum, a CNBB mantém relacionamento permanente e encontros regulares com outras organizações católicas, 
que representam, em âmbito nacional, as diversas categorias do Povo de Deus, especialmente com a 
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS) e o 
Conselho Nacional dos Leigos (CNL). 
Art. 12. Para mais eficaz realização de seus objetivos, conta a CNBB com outras instituições não-episcopais a 
ela vinculadas, que lhe prestam colaboração específica.  
§ 1o Para que sejam consideradas vinculadas à Conferência, requer-se de cada uma delas que seja erigida ou 
aprovada, em sua natureza e fins, pela Assembléia Geral, e conste do seu Estatuto que: 
a) segue as diretrizes da CNBB; 
b) está relacionada com a Comissão Episcopal Pastoral que a CNBB lhe designar; 
c) para terem valor jurídico, seus Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes forem feitas, devem 
ser aprovados pela CNBB; 
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d) sua diretoria é escolhida ou homologada pela CNBB; 
e) um membro da CNBB, por esta aprovado, acompanha em nome dela a instituição, tendo assento e voto ao 
menos consultivo, junto à direção e Assembléia. 
§ 2o As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou agir tão-somente em nome próprio, não 
em nome da CNBB”. 
Nota:144 
cf. Est. Can. art. 3o: “Art. 3o A CNBB, no âmbito de suas finalidades e competência: 
a) manifesta solicitude para com a Igreja e sua missão universal, por meio da comunhão e colaboração com a 
Sé Apostólica e pela atividade missionária, principalmente ad gentes; 
b) favorece e articula as relações entre as Igrejas particulares do Brasil e a Santa Sé;  
c) relaciona-se com as outras Conferências Episcopais, particularmente as da América, e com o Conselho 
Episcopal Latino-Americano (CELAM)”. 
Nota:145 
cf. Est. Can. arts. 4o; 5o; 65 e: “Art. 4o A CNBB, animada pela caridade apostólica, relaciona-se com os 
diversos segmentos da realidade cultural, econômica, social e política do Brasil, buscando uma colaboração 
construtiva para a promoção integral do povo e o bem maior do País e, quando solicitada, ajudando os Pastores 
das Igrejas locais. 
Art. 5o A CNBB trata com as autoridades públicas as questões que interessam ao bem comum e à missão 
salvífica da Igreja, mantendo o conveniente entendimento com a Nunciatura Apostólica. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
e) estudar assuntos de interesse eclesial e social da região, posicionar-se e atuar junto ao poder público, a 
serviço do bem comum, e dar conhecimento disso à Presidência da CNBB”. 
Nota:146 
cf. Est. Can. arts. 11 g; 17: “Art. 11. São órgãos constitutivos da CNBB: 
g) as Comissões Episcopais estáveis constituídas pela Assembléia Geral; 
Art. 17. Salvo caso expressamente excetuado, a duração do mandato nos cargos da CNBB é de quatro anos, 
coincidindo com o quadriênio do mandato da Presidência”. 
Nota:147 
cf. Est. Can. arts. 10; 11 parágrafo único; 74: “Art. 10. Os Bispos eméritos participam das Assembléias 
Gerais, de acordo com o Art. 35, e podem ser chamados, por sua competência, a colaborar com a CNBB, em 
comissões e grupos de trabalho.  
Art. 11. São órgãos constitutivos da CNBB: 
Parágrafo único. Outras comissões e grupos de trabalho, embora não sendo órgãos constitutivos, colaboram 
com estes na execução das deliberações da CNBB. 
Art. 74. Para atendimento de seus objetivos, a CNBB, nos termos deste Estatuto, pode criar outras comissões, 
estáveis ou não, formadas somente de membros da CNBB, não enquadradas nos Arts. 68-72 deste Estatuto, ou 
também grupos de trabalho eventuais, cujos integrantes podem não ser membros da Conferência”. 
Nota:148 
cf. Est. Can. art. 74. “Para atendimento de seus objetivos, a CNBB, nos termos deste Estatuto, pode criar 
outras comissões, estáveis ou não, formadas somente de membros da CNBB, não enquadradas nos Arts. 68-72 
deste Estatuto, ou também grupos de trabalho eventuais, cujos integrantes podem não ser membros da 
Conferência”. 
Nota:149 
cf. Est. Can. arts. 30 g; 49 k; 52 g; 60 c; 74; 75; 76: “Art. 30, g) constituir ou suprimir as Comissões 
Episcopais Pastorais, conforme o Art. 70, e outras comissões ou grupos de trabalho, definindo-lhes a 
composição e atribuições; 
49, k) criar comissões especiais e grupos de trabalho;  
52, g) criar comissões especiais e grupos de trabalho, em casos urgentes; 
Art. 60, c) designar grupos de trabalho e assessorias e supervisionar-lhes as atividades. 
Art. 74. Para atendimento de seus objetivos, a CNBB, nos termos deste Estatuto, pode criar outras comissões, 
estáveis ou não, formadas somente de membros da CNBB, não enquadradas nos Arts. 68-72 deste Estatuto, ou 
também grupos de trabalho eventuais, cujos integrantes podem não ser membros da Conferência. 
Art. 75. Toda comissão ou grupo de trabalho está a serviço de um órgão constitutivo da CNBB. 
Parágrafo único. Aplica-se às comissões e grupos de trabalho o estabelecido no Art. 73. 
Art. 76. Cada comissão ou grupo de trabalho estabelece, com o órgão a que serve, o programa de trabalho, a 
eventual assessoria e o financiamento das atividades”. 
Nota:150 
cf. Est. Can. arts. 13; 72; 76: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a colaboração 
de assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os quais, em razão da 
preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a cooperar, nos diversos 
órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas 
transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 72. Cada Comissão Episcopal Pastoral decide sobre sua organização interna, estabelece com o Conselho 
Episcopal Pastoral o próprio programa de trabalho e o financiamento das atividades e indica seus assessores, 
para a aprovação e nomeação, nos termos do Art. 13 §§ 1o, 2o, 3o. 
Art. 76. Cada comissão ou grupo de trabalho estabelece, com o órgão a que serve, o programa de trabalho, a 
eventual assessoria e o financiamento das atividades”. 
Nota:151 
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cf. Est. Can. arts. 51; 52a; 60a: “Art. 51. A Presidência é o órgão dirigente e administrativo da CNBB, 
constituído pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral. 
52,  a) orientar e acompanhar globalmente a vida e atuação da CNBB, para atingir seus fins, segundo o 
Estatuto e as diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho Permanente;         
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB”. 
Nota:152 
cf. Est. Can. art. 62: “Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência 
e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e 
intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela 
vinculados”. 
Nota:153 
cf. Est. Can. arts. 68-71: “Art. 68. As Comissões Episcopais Pastorais, cada qual no seu âmbito, e todas, 
pelos seus presidentes, no Conselho Episcopal Pastoral, promovem a Pastoral Orgânica nacional, com suas 
dimensões globais e setores especializados. 
Art. 69. Cada Comissão Episcopal Pastoral responde pelo estudo, proposta e animação dos programas e 
projetos do seu âmbito de atribuições, em sintonia com as demais Comissões, para garantia da unidade da 
Pastoral Orgânica. 
Art. 70. Por proposta do Conselho Permanente, a Assembléia Geral fixa, para cada quadriênio, o número de 
Comissões Episcopais Pastorais, as atribuições e número de componentes de cada uma, tendo em vista as 
diretrizes da Pastoral Orgânica e as normas da Santa Sé. 
Art. 71. Os integrantes de cada Comissão Episcopal Pastoral são eleitos pelo Conselho Permanente, com 
exceção do presidente, que será eleito conforme o Art. 43 b. 
Parágrafo único. Sem prejuízo da qualificação e disponibilidade para o cargo, procurar-se-á garantir uma 
presença eqüitativa das regiões do País nas Comissões Episcopais Pastorais e outras comissões ou grupos de 
trabalho”. 
Nota:154 
cf. Est. Can. arts. 11 g; 30 g; 48; 59; 70: “Art. 11. g) as Comissões Episcopais estáveis constituídas pela 
Assembléia Geral; 
Art. 30. A Assembléia Geral, nos limites do direito, tem toda a autoridade e competência requeridas para o 
cumprimento dos próprios fins e dos da CNBB, especialmente para:  
g) constituir ou suprimir as Comissões Episcopais Pastorais, conforme o Art. 70, e outras comissões ou grupos 
de trabalho, definindo-lhes a composição e atribuições; 
Art. 48. Constituem o Conselho Permanente a Presidência, os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais e 
os membros eleitos dos Conselhos Episcopais Regionais, de acordo com o Art. 66. 
Art. 59. Constituem o Conselho Episcopal Pastoral a Presidência da CNBB e os presidentes das Comissões 
Episcopais Pastorais. 
Art. 70. Por proposta do Conselho Permanente, a Assembléia Geral fixa, para cada quadriênio, o número de 
Comissões Episcopais Pastorais, as atribuições e número de componentes de cada uma, tendo em vista as 
diretrizes da Pastoral Orgânica e as normas da Santa Sé”. 
Nota:155 
cf. Est. Can. arts. 10; 43b; 71: “Art. 10. Os Bispos eméritos participam das Assembléias Gerais, de acordo 
com o Art. 35, e podem ser chamados, por sua competência, a colaborar com a CNBB, em comissões e grupos 
de trabalho.  
Art. 43, b) os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais, por maioria absoluta dos votantes, no primeiro 
ou segundo escrutínio; após o qual, não tendo havido eleição, o terceiro e último escrutínio far-se-á entre os 
dois candidatos mais votados no segundo escrutínio. 
Art. 71. Os integrantes de cada Comissão Episcopal Pastoral são eleitos pelo Conselho Permanente, com 
exceção do presidente, que será eleito conforme o Art. 43 b. 
Parágrafo único. Sem prejuízo da qualificação e disponibilidade para o cargo, procurar-se-á garantir uma 
presença eqüitativa das regiões do País nas Comissões Episcopais Pastorais e outras comissões ou grupos de 
trabalho”. 
Nota:156 
cf. Est. Can. arts. 30g; 70: “Art. 30. A Assembléia Geral, nos limites do direito, tem toda a autoridade e 
competência requeridas para o cumprimento dos próprios fins e dos da CNBB, especialmente para:  
g) constituir ou suprimir as Comissões Episcopais Pastorais, conforme o Art. 70, e outras comissões ou grupos 
de trabalho, definindo-lhes a composição e atribuições; 
Art. 70. Por proposta do Conselho Permanente, a Assembléia Geral fixa, para cada quadriênio, o número de 
Comissões Episcopais Pastorais, as atribuições e número de componentes de cada uma, tendo em vista as 
diretrizes da Pastoral Orgânica e as normas da Santa Sé”. 
Nota:157 
cf. Est. Can. arts. 13; 60a; 72: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB conta com a colaboração 
de assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, os quais, em razão da 
preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a cooperar, nos diversos 
órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou em tarefas 
transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  



 86
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB; 
Art. 72. Cada Comissão Episcopal Pastoral decide sobre sua organização interna, estabelece com o Conselho 
Episcopal Pastoral o próprio programa de trabalho e o financiamento das atividades e indica seus assessores, 
para a aprovação e nomeação, nos termos do Art. 13 §§ 1o, 2o, 3o”. 
Nota:158 
cf. Est. Can. art. 60a: “São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB”. 
Nota:159 
cf. Est. Can. arts. 58; 60a; 69; 72: “Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo 
das decisões pastorais da Assembléia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a 
Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB. 
Art. 69. Cada Comissão Episcopal Pastoral responde pelo estudo, proposta e animação dos programas e 
projetos do seu âmbito de atribuições, em sintonia com as demais Comissões, para garantia da unidade da 
Pastoral Orgânica. 
Art. 72. Cada Comissão Episcopal Pastoral decide sobre sua organização interna, estabelece com o Conselho 
Episcopal Pastoral o próprio programa de trabalho e o financiamento das atividades e indica seus assessores, 
para a aprovação e nomeação, nos termos do Art. 13 §§ 1o, 2o, 3o”. 
Nota:160 
cf. Est. Can. arts. 58; 60a; 68; 69: “Art. 58. O Conselho Episcopal Pastoral (CONSEP) é o órgão executivo 
das decisões pastorais da Assembléia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a 
Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. 
Art. 60. São atribuições do Conselho Episcopal Pastoral:  
a) coordenar as atividades das Comissões Episcopais Pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e 
setores de atividade ligados à ação pastoral da CNBB. 
Art. 68. As Comissões Episcopais Pastorais, cada qual no seu âmbito, e todas, pelos seus presidentes, no 
Conselho Episcopal Pastoral, promovem a Pastoral Orgânica nacional, com suas dimensões globais e setores 
especializados. 
Art. 69. Cada Comissão Episcopal Pastoral responde pelo estudo, proposta e animação dos programas e 
projetos do seu âmbito de atribuições, em sintonia com as demais Comissões, para garantia da unidade da 
Pastoral Orgânica”. 
Nota:161 
cf. Est. Can. art. 72: “Cada Comissão Episcopal Pastoral decide sobre sua organização interna, estabelece com 
o Conselho Episcopal Pastoral o próprio programa de trabalho e o financiamento das atividades e indica seus 
assessores, para a aprovação e nomeação, nos termos do Art. 13 §§ 1o, 2o, 3o”. 
Nota:162 
cf. Est. Can. arts. 77; 78; 79: “Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são 
atribuídas pelo direito canônico e determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de 
pareceres e decisões, com os responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
Art. 78. Ao Conselho Econômico compete, em particular, dar o consentimento para os atos de administração 
extraordinária, quando o direito canônico e as normas da CNBB o exigirem para a validade de tais atos. 
Art. 79. O Conselho Econômico organiza-se e funciona de acordo com o Regimento da CNBB, tendo como 
membros o Presidente e o Secretário Geral da CNBB e três presidentes de Comissões Episcopais Pastorais, 
escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O ecônomo e dois peritos em direito civil e economia participam das reuniões do Conselho 
Econômico, com voz, sem voto”. 
Nota:163 
cf. Est. Can. arts. 13 §§ 2o -3o; 79 parágrafo único.: “Art. 13. Para melhor cumprir a sua missão, a CNBB 
conta com a colaboração de assessores e peritos, Bispos eméritos e presbíteros, ou outros membros da Igreja, 
os quais, em razão da preparação específica, experiência pastoral e integridade de vida, são chamados a 
cooperar, nos diversos órgãos e setores, no âmbito da Conferência Episcopal, ou com dedicação permanente ou 
em tarefas transitórias.  
§ 1o Os subsecretários adjuntos, ecônomo, assessores e peritos nacionais terão sua indicação, determinação 
de atribuições e tempo de contrato aprovados pela Presidência da CNBB, ouvido o parecer do Conselho 
Permanente, e suas nomeações, feitas pelo Presidente da CNBB. 
§ 2o Quanto ao tempo de duração dos contratos para os encargos enumerados acima no § 1o, vale o 
determinado no Art. 17 deste Estatuto; 
§ 3o Tais contratos são eventualmente renováveis, se isto for conveniente para a CNBB. 
Art. 79. O Conselho Econômico organiza-se e funciona de acordo com o Regimento da CNBB, tendo como 
membros o Presidente e o Secretário Geral da CNBB e três presidentes de Comissões Episcopais Pastorais, 
escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O ecônomo e dois peritos em direito civil e economia participam das reuniões do Conselho 
Econômico, com voz, sem voto”. 
Nota:164 
cf. Est. Can. arts. 12; 49 o; 77; 78; 81; cânones 312 § 1.2o, 319; 1.292 §§ 1-4: “Art. 12. Para mais 
eficaz realização de seus objetivos, conta a CNBB com outras instituições não-episcopais a ela vinculadas, que 
lhe prestam colaboração específica.  
§ 1o Para que sejam consideradas vinculadas à Conferência, requer-se de cada uma delas que seja erigida ou 
aprovada, em sua natureza e fins, pela Assembléia Geral, e conste do seu Estatuto que: 
a) segue as diretrizes da CNBB; 
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b) está relacionada com a Comissão Episcopal Pastoral que a CNBB lhe designar; 
c) para terem valor jurídico, seus Estatutos, canônico e civil, e as modificações que lhes forem feitas, devem 
ser aprovados pela CNBB; 
d) sua diretoria é escolhida ou homologada pela CNBB; 
e) um membro da CNBB, por esta aprovado, acompanha em nome dela a instituição, tendo assento e voto ao 
menos consultivo, junto à direção e Assembléia. 
§ 2o As instituições de que trata este Artigo podem pronunciar-se ou agir tão-somente em nome próprio, não 
em nome da CNBB. 
49, o) aprovar a prestação de contas da gestão financeira e patrimonial, os balanços e orçamentos da CNBB, 
após o parecer do Conselho Fiscal, informando disso a Assembléia Geral. 
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas pelo direito canônico e 
determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de pareceres e decisões, com os 
responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
Art. 78. Ao Conselho Econômico compete, em particular, dar o consentimento para os atos de administração 
extraordinária, quando o direito canônico e as normas da CNBB o exigirem para a validade de tais atos. 
Art. 81. Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, tanto a respeito da 
administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de encerramento de mandato, perante o 
Conselho Permanente, para a deliberação deste”. 
Cânones 312 § 1; 2; 319; 1.292 §§ 1-4: “312. § 1. É autoridade competente para erigir associações 
públicas: 
1° - a Santa Sé, para as associações universais e internacionais;  
2° - a Conferência dos Bispos, em seu território, para as associações nacionais, isto é, as que desde sua ereção 
se destinam a exercer  atividade em toda a nação. 
Cân. 319: § 1. Uma associação pública legitimamente erigida, se outra coisa não for determinada administra 
os bens que possui, de acordo com os estatutos, sob a superior direção da autoridade eclesiástica mencionada 
no cân. 312 § 1, à qual ela deve anualmente prestar contas da administração. 
§ 2. Deve também fazer a essa autoridade uma fiel prestação de contas da aplicação das ofertas e óbolos 
recebidos. 
Cân. 1292: § 1. Salva a prescrição do cân. 638 § 3, quando o valor dos bens, cuja alienação se propõe, está 
entre a quantidade mínima e a quantidade máxima a serem estabelecidas pela Conferência dos Bispos para sua 
própria região, autoridade competente, em se tratando de pessoas jurídicas não sujeitas ao Bispo diocesano, é 
determinada pelos próprios estatutos; caso contrário, a autoridade competente é o Bispo diocesano com o 
consentimento do conselho econômico e do colégio dos consultores, bem como dos interessados. O próprio 
Bispo diocesano precisa também do consentimento deles para alienar bens da diocese. 
§ 2. Tratando-se, porém, de coisas cujo valor supera a soma máxima, de ex-votos dados à Igreja, ou de coisas 
preciosas por seu valor artístico ou histórico, para a alienação válida se requer ainda a licença da Santa Sé. 
§ 3. Se a coisa a ser alienada for divisível, ao se pedir a licença para a alienação, devem-se declarar as partes 
anteriormente alienadas; do contrário a licença é nula. 
§ 4. Quem deve participar na alienação de bens com seu conselho ou consentimento não dê o conselho ou 
consentimento sem antes ter sido exatamente informado, tanto da situação econômica da pessoa jurídica, 
cujos bens se querem alienar, quanto das alienações já feitas anteriormente”. 
Nota:165 
cf. Est. Can. art. 79: “O Conselho Econômico organiza-se e funciona de acordo com o Regimento da CNBB, 
tendo como membros o Presidente e o Secretário Geral da CNBB e três presidentes de Comissões Episcopais 
Pastorais, escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O ecônomo e dois peritos em direito civil e economia participam das reuniões do Conselho 
Econômico, com voz, sem voto”. 
Nota:166 
cf. Est. Can. art. 79: “O Conselho Econômico organiza-se e funciona de acordo com o Regimento da CNBB, 
tendo como membros o Presidente e o Secretário Geral da CNBB e três presidentes de Comissões Episcopais 
Pastorais, escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O ecônomo e dois peritos em direito civil e economia participam das reuniões do Conselho 
Econômico, com voz, sem voto”. 
Nota:167 
cf. Est. Can. art. 79: “O Conselho Econômico organiza-se e funciona de acordo com o Regimento da CNBB, 
tendo como membros o Presidente e o Secretário Geral da CNBB e três presidentes de Comissões Episcopais 
Pastorais, escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O ecônomo e dois peritos em direito civil e economia participam das reuniões do Conselho 
Econômico, com voz, sem voto”. 
Nota:168 
cf. Est. Can. art. 79: “O Conselho Econômico organiza-se e funciona de acordo com o Regimento da CNBB, 
tendo como membros o Presidente e o Secretário Geral da CNBB e três presidentes de Comissões Episcopais 
Pastorais, escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O ecônomo e dois peritos em direito civil e economia participam das reuniões do Conselho 
Econômico, com voz, sem voto”. 
Nota:169 
cf. Est. Can. art. 79: “O Conselho Econômico organiza-se e funciona de acordo com o Regimento da CNBB, 
tendo como membros o Presidente e o Secretário Geral da CNBB e três presidentes de Comissões Episcopais 
Pastorais, escolhidos pelo Conselho Permanente. 
Parágrafo único. O ecônomo e dois peritos em direito civil e economia participam das reuniões do Conselho 
Econômico, com voz, sem voto”. 
Nota:170 
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cf. Est. Can. arts. 77; 78: “Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são 
atribuídas pelo direito canônico e determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de 
pareceres e decisões, com os responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
Art. 78. Ao Conselho Econômico compete, em particular, dar o consentimento para os atos de administração 
extraordinária, quando o direito canônico e as normas da CNBB o exigirem para a validade de tais atos. 
Nota:171 
cf. Est. Can. art. 78: “Ao Conselho Econômico compete, em particular, dar o consentimento para os atos de 
administração extraordinária, quando o direito canônico e as normas da CNBB o exigirem para a validade de 
tais atos”. 
Nota:172 
cf. Est. Can. arts. 80-81: “Art. 80. O Conselho Permanente elege, dentre os membros da CNBB, um Conselho 
Fiscal, constituído de três titulares e dois suplentes. 
§ 1o Os membros do Conselho Fiscal não poderão ser escolhidos dentre os integrantes do Conselho Episcopal 
Pastoral. 
§ 2o O Conselho Fiscal, para o desempenho de sua tarefa, pode convocar peritos e assessores. 
Art. 81. Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, tanto a respeito da 
administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de encerramento de mandato, perante o 
Conselho Permanente, para a deliberação deste”. 
Nota:173 
cf. Est. Can. arts. 57 a, b; 62; 63; 81; 86: “Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o 
Presidente: 
a) dirigir o Secretariado Geral e coordenar as suas atividades, superintender administrativamente a sede 
nacional da CNBB, seus setores, funcionários e assessores; 
b) gerir a administração financeira e patrimonial da CNBB, coadjuvado pelo ecônomo. 
Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência e do Conselho 
Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e intercomunicação, dinamização 
e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela vinculados. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional. 
Art. 81. Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, tanto a respeito da 
administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de encerramento de mandato, perante o 
Conselho Permanente, para a deliberação deste. 
Art. 86. Sob a supervisão da Presidência, por meio do Secretário Geral, o ecônomo exerce suas funções, 
dentro dos limites de suas atribuições, cuidando: 
a) da administração ordinária dos bens móveis e imóveis, em particular da sede nacional da CNBB; 
b) da conservação, rentabilidade e correta utilização do patrimônio; 
c) da administração dos diversos setores e do pessoal, respeitando a justiça social, a legislação trabalhista e 
previdenciária; 
d) das receitas e despesas aprovadas; 
e) da elaboração do projeto de orçamento e do balanço anuais; 
f) dos atos de administração extraordinária, com o consentimento prévio e a licença dos órgãos competentes”. 
Nota:174 
cf. Est. Can. art. 81: “Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, tanto a 
respeito da administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de encerramento de mandato, 
perante o Conselho Permanente, para a deliberação deste”. 
Nota:175 
cf. Est. Can. art. 82: “As atividades da CNBB são mantidas pelas rendas de seu patrimônio estável, por 
campanhas anuais e doações, pelas contribuições das Igrejas particulares e ajudas de outras instituições”. 
Nota:176 
cf. Est. Can. art. 82: “As atividades da CNBB são mantidas pelas rendas de seu patrimônio estável, por 
campanhas anuais e doações, pelas contribuições das Igrejas particulares e ajudas de outras instituições”. 
Nota:177 
cf. Est. Can. art. 82: “As atividades da CNBB são mantidas pelas rendas de seu patrimônio estável, por 
campanhas anuais e doações, pelas contribuições das Igrejas particulares e ajudas de outras instituições”. 
Nota:178 
cf. Est. Can. arts. 30 i; 82: “Art. 30. A Assembléia Geral, nos limites do direito, tem toda a autoridade e 
competência requeridas para o cumprimento dos próprios fins e dos da CNBB, especialmente para:  
i) tomar as decisões mais relevantes de ordem patrimonial e determinar as contribuições das dioceses para a 
manutenção da CNBB. 
Art. 82. As atividades da CNBB são mantidas pelas rendas de seu patrimônio estável, por campanhas anuais e 
doações, pelas contribuições das Igrejas particulares e ajudas de outras instituições”. 
Nota:179 
cf. Est. Can. arts. 52j; 57b; 84: “52, j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de 
acordo com o direito canônico e civil e as normas da Conferência; 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
b) gerir a administração financeira e patrimonial da CNBB, coadjuvado pelo ecônomo. 
Art. 84. A Presidência da CNBB será regularmente informada sobre a gestão patrimonial e financeira da CNBB 
e deve ser consultada sobre os atos administrativos, inclusive os ordinários, que, em vista da situação 
econômica da entidade, sejam relevantes. 
Nota:180 
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cf. Est. Can. arts. 30 i; 49 o; 52 j; 54 e; 77; 81: “Art. 30. A Assembléia Geral, nos limites do direito, tem 
toda a autoridade e competência requeridas para o cumprimento dos próprios fins e dos da CNBB, 
especialmente para:  
i) tomar as decisões mais relevantes de ordem patrimonial e determinar as contribuições das dioceses para a 
manutenção da CNBB. 
49, o) aprovar a prestação de contas da gestão financeira e patrimonial, os balanços e orçamentos da CNBB, 
após o parecer do Conselho Fiscal, informando disso a Assembléia Geral. 
52, j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil 
e as normas da Conferência; 
54, e)  informar cada Assembléia Geral ordinária a respeito da vida e das atividades da CNBB; 
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas pelo direito canônico e 
determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de pareceres e decisões, com os 
responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
Art. 81. Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, tanto a respeito da 
administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de encerramento de mandato, perante o 
Conselho Permanente, para a deliberação deste”. 
Nota:181 
cf. Est. Can. arts. 49 o; 52 j; 57 b; 77; 81; 86: “49, o) aprovar a prestação de contas da gestão financeira e 
patrimonial, os balanços e orçamentos da CNBB, após o parecer do Conselho Fiscal, informando disso a 
Assembléia Geral. 
52, j) responder pela administração patrimonial e financeira da CNBB, de acordo com o direito canônico e civil 
e as normas da Conferência; 
Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
b) gerir a administração financeira e patrimonial da CNBB, coadjuvado pelo ecônomo. 
Art. 77. O Conselho Econômico tem a finalidade e competência que lhe são atribuídas pelo direito canônico e 
determinadas no Regimento da CNBB, devendo cooperar, por meio de pareceres e decisões, com os 
responsáveis pela gestão administrativa e financeira da Conferência. 
Art. 81. Ao Conselho Fiscal, após análise cuidadosa, compete dar parecer fundamentado, tanto a respeito da 
administração financeira e patrimonial como dos balanços anual e de encerramento de mandato, perante o 
Conselho Permanente, para a deliberação deste. 
Art. 86. Sob a supervisão da Presidência, por meio do Secretário Geral, o ecônomo exerce suas funções, 
dentro dos limites de suas atribuições, cuidando: 
a) da administração ordinária dos bens móveis e imóveis, em particular da sede nacional da CNBB; 
b) da conservação, rentabilidade e correta utilização do patrimônio; 
c) da administração dos diversos setores e do pessoal, respeitando a justiça social, a legislação trabalhista e 
previdenciária; 
d) das receitas e despesas aprovadas; 
e) da elaboração do projeto de orçamento e do balanço anuais; 
f) dos atos de administração extraordinária, com o consentimento prévio e a licença dos órgãos competentes”. 
Nota:182 
cf. Est. Can. arts. 78; 83; 85; 86f: “Art. 78. Ao Conselho Econômico compete, em particular, dar o 
consentimento para os atos de administração extraordinária, quando o direito canônico e as normas da CNBB o 
exigirem para a validade de tais atos. 
Art. 83. Na administração dos bens, sigam-se fielmente as normas do direito eclesiástico universal e particular, 
a legislação civil pertinente, as diretrizes e normas da CNBB. 
Art. 85. Quanto aos atos de administração extraordinária, valem para a CNBB as normas do direito universal e 
da legislação complementar para o Brasil, com as determinações do Regimento sobre quem os pode praticar e 
as condições para a sua validade. 
Art. 86. Sob a supervisão da Presidência, por meio do Secretário Geral, o ecônomo exerce suas funções, 
dentro dos limites de suas atribuições, cuidando: 
f) dos atos de administração extraordinária, com o consentimento prévio e a licença dos órgãos competentes”. 
Nota:183 
cf. Est. Can. arts. 90; 92: “Art. 90. Para atender à legislação do País, conta a CNBB com o Estatuto civil. 
Art. 92. A Assembléia Geral, no prazo de um ano, a contar da promulgação deste Estatuto canônico, 
promoverá a revisão do Estatuto Civil e do Regimento da CNBB”. 
Nota:184 
cf. Est. Can. arts. 57 k; 63: “Art. 57. Compete ao Secretário Geral, em entendimento com o Presidente: 
k) propor à aprovação do Conselho Permanente os planos de organização do Secretariado Geral e de 
administração patrimonial e financeira, inclusive o plano de cargos e salários, como também o regulamento 
interno, dos quais trata o Art. 63. 
Art. 63. O Secretariado Geral está sob a responsabilidade e coordenação imediata do Secretário Geral, com a 
colaboração dos subsecretários adjuntos e do ecônomo, e conta para funcionamento com o seu plano de 
organização e o da administração financeira e patrimonial da CNBB, como também com o regulamento interno, 
para setores e serviços, assessores e funcionários da sede nacional”. 
Nota:185 
cf. Est. Can. art. 49, l: “l) aprovar as normas de funcionamento dos órgãos nacionais, exceto as da 
Assembléia Geral”. 
Nota:186 
cf. Est. Can. arts. 62; 65 f, g: “Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da 
Presidência e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e 
intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela 
vinculados. 
Art. 65. Compete a cada Conselho Episcopal Regional:  
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f) definir a própria organização e normas de funcionamento, por meio de Regulamento, respeitados os 
Estatutos e o Regimento da CNBB sobre a matéria; 
g) aprovar as normas do secretariado executivo regional, das comissões e das instituições vinculadas ao 
Conselho Episcopal Regional”. 
Nota:187 
cf. Est. Can. art. 62: “Art. 62. O Secretariado Geral, a serviço de toda a CNBB, particularmente da Presidência 
e do Conselho Episcopal Pastoral, é o órgão permanente executivo que serve à coordenação e 
intercomunicação, dinamização e eficiência dos órgãos da CNBB, nacionais ou regionais, e dos organismos a ela 
vinculados.” 


