
 

25º CONGRESSO NACIONAL DA CSPB – “Sebastião Soares da Silva” 

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O 25º CONGRESSO NACIONAL DA CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

BRASIL - CSPB – SEBASTIÃO SOARES DA SILVA, sob o tema “PELO ESTADO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO – LUTAR SEMPRE”, tem os seguintes objetivos:  

 

I – eleger, na modalidade virtual, nos termos do art. 48A do Código Civil Brasileiro, no dia 30 de 

novembro, os membros da Diretoria Executiva, das Secretarias Executivas, vice-presidências 

regionais, das Secretarias Executivas Estaduais e do Conselho Fiscal, para mandato de 05 (cinco) 

anos, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2027, de acordo 

com estas Normas Regimentais, o Regulamento Geral e o Estatut0o da CSPB, conforme edital 

publicado no D.O.U. Seção 3, página 236/237, número 206, de 31 de outubro de 2022; 

 

II – debater amplamente assuntos de interesse da sociedade em geral e dos servidores públicos, 

em especial, dentro do temário estabelecido, deliberar, propor encaminhamentos e alternativas 

às questões levantadas. 

       

Parágrafo Único – O Congresso Nacional da CSPB tem caráter deliberativo.  

 

 

CAPÍTULO II - DA REALIZAÇÃO, LOCAL PERÍODO E ENTIDADE RESPONSÁVEL 

 

Art. 2º - O 25º Congresso Nacional da CSPB – “Sebastião Soares da Silva” será realizado no dia 30 

de novembro de 2022, no período das 12H30 às 17H00, na modalidade virtual, nos termos do 

Artigo 48A do Código Civil Brasileiro, sendo responsável pela sua realização a CONFEDERAÇÃO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB.  

 

a) as federações deverão credenciar junto à Comissão Organizadora do 25º Congresso, os 

delegados votantes, por meio da ficha de inscrição que será preenchida através do link abaixo e 

deverá ser encaminhada até o dia 22 de novembro: https://tinyurl.com/inscricao-

25CongressoCSPB; 

 

b) os delegados votantes receberão o acesso específico ao ambiente de votação eletrônica ao 

ingressar na plataforma virtual; 

 

c) a responsabilidade das informações será do presidente de cada federação, que deverá 

observar as regras estatutárias e regimental da CSPB, para participar do 25º Congresso; 

https://tinyurl.com/inscricao-25CongressoCSPB
https://tinyurl.com/inscricao-25CongressoCSPB


 

 

d) a Comissão Organizadora do 25º Congresso garantirá a cada delegado, regularmente 

inscrito, o acesso e participação no sistema eletrônico de votação, bem como o link de acesso ao 

ambiente de palestras e debates, que será encaminhada no e-mail particular de cada um, 

informado no ato do cadastro pelo link citado no artigo 1º desta norma;   

 
e) para ter acesso à sala virtual, basta baixar o aplicativo "Zoom cloud meetings" no seu 

smartphone ou computador e clicar no link acima; 

 
 

f) seja pontual. Ao entrar na sala, o aplicativo pede autorização para acessar câmera e 

microfone, aceite para poder controlá-los; 

 

g) a sala estará aberta à partir de 12H00 para ajudar àqueles que estarão fazendo o primeiro 

acesso neste aplicativo, para dirimir dúvidas; 

 
 

h) ao entrar na sala DESLIGUE seu microfone para não atrapalhar as discussões em curso. 

Evite desligar a câmera, pois é importante a imagem dos participantes durante o congresso; 

 

i) nos momentos pertinentes e indicados pela Comissão Organizadora, todos poderão se 

inscrever para se manifestarem, através da aba PARTICIPANTES do aplicativo. Basta clicar em 

LEVANTAR A MÃO para estarem inscritos. Não há limites de inscrição, mas pedimos objetividade 

em nome da dinâmica da reunião e, principalmente, respeito aos tempos e horários do 

congresso; 

 

j) a lista de presença da reunião será composta por todos que acessarem a sala virtual de 

reunião, mesmo que não participem de toda a reunião e esta lista será parte integrante da Ata de 

Reunião; 

 

k) a reunião será gravada para fins de comprovação legal; 

 
l) a votação se dará no mesmo ambiente virtual, em forma de enquete, disponibilizada de 

forma individualizada a cada inscrito, garantindo aos congressistas o voto secreto e inviolável;  

 

m) todos os encaminhamentos e demandas deverão ser dirigidas à Comissão Organizadora, 

através da Secretaria Geral, para avaliação e deliberação. 

 

Art. 3º - A CSPB responsável pela realização do Congresso deverá:     

 



 

I – indicar os membros da Comissão Organizadora a serem designados pela Diretoria Executiva;  

 

II – promover sua instalação; 

  

III – acompanhar o desenvolvimento da programação, corrigindo desvios, suprindo deficiências 

ou omissões, agilizando as atividades, de forma a evitar o comprometimento do resultado 

esperado;  

IV – expedir convites para participação no 25º Congresso da CSPB às autoridades administrativas 

e políticas, nacionais e internacionais, em conformidade com a decisão do Conselho de 

Representantes. 

 

 

CAPÍTULO III - DOS CONGRESSISTAS 

 

Art. 4º - Compõem o Congresso Nacional da CSPB:  

 

I – as delegações de cada uma das entidades filiadas de acordo o disposto no Estatuto Social da 

CSPB; 

  

II – os membros da Comissão Organizadora, não incluídos em qualquer das delegações referidas 

no inciso anterior;  

 

III – os Delegados Fraternos, representando entidades nacionais ou internacionais, e outros 

convidados.  

 

Art. 5º - A delegação das entidades filiadas à CSPB será constituída por delegados eleitos 

democraticamente, pelas federações filiadas, em quantidade proporcional à filiação 

comprovadamente existente nos sindicatos a ela filiados, conforme a seguinte 

proporcionalidade:  

    

I -  até 5.000 filiados                                           03 delegados; 

II -  de 5.001 filiados a 15.000 filiados    05 delegados; 

III -  de 15.001 filiados a 25.000 filiados   07 delegados; 

IV -  de 25.001 filiados a 35.000 filiados   09 delegados; 

V -  de 35.001 filiados a 45.000 filiados   11 delegados; 

VI -  de 45.001 filiados a 55.000 filiados   13 delegados; 

VII -  de 55.001 filiados a 75.000 filiados   16 delegados; 

VIII -  de 75.001 filiados a 95.000 filiados   19 delegados, 

IX -  de 95.001 filiados a 115.000 filiados   21 delegados; 

X -  de 115.001 filiados a 135.000 filiados    23 delegados; 



 

XI -  acima de 135.000 filiados, mais um delegado para cada 10.000 filiados que exceder a faixa 

anterior.  

§ 1º – A quantidade de filiados considerada para determinação do número de delegados 

será aquela declarada no último relatório de atividades, enviado à CSPB pela filiada nos termos 

do §1º, artigo 13 do Estatuto vigente.  

 

§ 2º – Sendo a filiação ocorrida durante o exercício de 2022, a quantidade de associados 

considerada para efeito de determinação do número de Delegados da entidade filiada será 

aquela declarada nos termos do inciso VII do artigo 10 do Estatuto Social da CSPB. 

 

Art. 6º - Negando-se a Diretoria da filiada a convocar eleição para escolha de Delegados, se 

entidade de segundo grau no sistema confederativo, as entidades a ele vinculadas deverão 

utilizar-se das normas estatutárias para efetivar a convocação.  

Parágrafo Único – Havendo necessidade, a Diretoria Executiva da CSPB poderá 

intermediar junto à entidade filiada visando viabilizar sua participação no evento.  

 

Art. 7º - As entidades filiadas deverão encaminhar para a Comissão Organizadora do 25º 

Congresso com, no máximo, 05 (cinco) dias antes da data do seu início, a seguinte 

documentação:  

 

I – cópia da Ata da reunião, na qual foram eleitos seus Delegados e lista de presença da votação;  

 

II – relação nominal de todos seus Delegados, inscritos diretamente pela entidade filiada, na área 

de acesso que será disponibilizada pela CSPB às entidades filiadas por meio eletrônico.  

 

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese serão consideradas relações, ou nomes 

enviados fora deste prazo e em desacordo com as normas desse regimento interno.  

 

Art. 8º - Poderá haver substituição de Delegados das entidades filiadas, no máximo de 10% (dez 

por cento) da quantidade e que tenha direito e no mínimo de 01 (um) Delegado, desde que 

requerida à Diretoria Executiva, em até 24 (vinte) horas do início do 25º Congresso Nacional.      

 

Art. 9º - O direito de voto é pessoal e intransferível.  

 

Parágrafo único – Cada Delegado presente ao Congresso terá direito a um voto, em 

qualquer das fases de votação, sendo vedado o voto por procuração. 

 



 

Art. 10 - Os congressistas indicados nos termos inciso III do artigo 4º deste Regimento e os 

membros da Comissão Organizadora, não servidores públicos ou servidores públicos associados a 

entidades não filiadas à CSPB não terão direito a voto.  

 

Art. 11 – Serão realizadas três palestras no decorrer do 25º Congresso Nacional da CSPB:  

 

I – ANÁLISE DE CONJUNTURA NACIONAL COM VISTAS AO PRÓXIMO GOVERNO – proferida por 

um representante político da equipe de transição do governo Lula; 

II – ANÁLISE DE CONJUNTURA REGIONAL E INTERNACIONAL – proferida por um representante 

da ISP – Internacional do Serviço Público; 

III – ANÁLISE DE CONJUNTURA REGIONAL E INTERNACIONAL – proferida por um representante 

da Confederación Latinoamericana Y Del Caribe de Trabajadores Estatales – CLATEE. 

 

 

CAPÍTULO IV - DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Art. 12 - A preparação do Congresso ficará à cargo da Comissão Organizadora, integrada pelos 

membros eleitos na Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Representantes, à qual são 

cometidas as seguintes atribuições:  

 

I – escolher datas, horário e local para realização do evento; II – elaborar a programação do 

Congresso, em todas as suas etapas;      

 

III – providenciar a confecção de materiais e publicações necessárias, bem como sua divulgação 

em todo o território nacional, por intermédio da CSPB e das suas entidades filiadas;  

 

IV – orientar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelas entidades filiadas à CSPB visando 

sua participação no Congresso;  

 

V – instalar e dirigir a Sessão Preparatória;  

 

VI – escolher um coordenador, um secretário e um relator; 

 

VII – assessorar a Mesa Diretora do Congresso; 

 

VIII – outras atribuições pertinentes à organização e que não estejam discriminadas neste artigo. 

 

 

CAPÍTULO V - ORGANIZAÇÃO E DINAMICA 

 



 

Art. 13 - O 25º Congresso Nacional da CSPB conforme este regimento, será constituída de duas 

etapas:  

 

I – palestras sobre conjuntura nacional, regional e internacional; 

 

II – eleição dos órgãos administrativo e fiscal da CSPB 

 

Art. 14 – As palestras e o processo eleitoral ocorrerão deforma simultânea, com acesso ao 

processo de votação, somente para os delgados votantes, cadastrados previamente, conforme 

regulamento eleitoral. 

 

Art. 15 - Programação:  

 

I – 12H30 - Execução do Hino Nacional Brasileiro;  

 

II –12H40 Saudação do Presidente da Diretoria Executiva da CSPB;  

 

III – 13H00 - Leitura do Edital e Apresentação da dinâmica do 25º Congresso Nacional da CSPB 

(Secretário Geral);  

 

IV – 13H20 - Homenagem ao Diretor Sebastião Soares da Silva;  

 

IV – 13H40  – Votação para concessão da Medalha Machado de Assis ao Presidente Eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva; 

V – 14H00 – Abertura da votação para escolha dos novos membros da Diretoria Executiva, das 

Secretarias Executivas, Vice-presidências regionais, das Secretarias Executivas Estaduais e do 

Conselho Fiscal; 

 

VI – 14H10 – ANÁLISE DE CONJUNTURA NACIONAL COM VISTAS AO PRÓXIMO GOVERNO – 

proferida por um representante político da equipe de transição do governo Lula; 

 

VII – 15H00 - ANÁLISE DE CONJUNTURA REGIONAL E INTERNACIONAL – proferida por um 

representante da ISP – Internacional do Serviço Público; 

 

VIII – 15H30 - ANÁLISE DE CONJUNTURA REGIONAL E INTERNACIONAL – proferida por um 

representante da Confederación Latinoamericana Y Del Caribe de Trabajadores Estatales – 

CLATEE. 

 



 

IX – 16H00 - Encerramento da votação para escolha dos novos membros da Diretoria Executiva, 

das Secretarias Executivas, Vice-presidências regionais, das Secretarias Executivas Estaduais e do 

Conselho Fiscal; 

 

X – 16H20 - Apresentação do resultado eleitoral pela Comissão Organizadora; 

 

XI – 16H30: Encerramento do 25º Congresso Nacional da CSPB com fala do Presidente Eleito; 

 

XII – os horários ou a ordem proposta acima poderão sofrer alterações de última hora por 

necessidades identificadas pela Comissão Organizadora, sem prejuízo ao horário de edital de 

abertura e fim do congresso, bem como da janela de votação que acontecerá simultaneamente 

as demais atividades propostas, devido ao modelo virtual do congresso.  

  

 

CAPÍTULO VI - DA MESA DIRETORA DO CONGRESSO 

 

Art. 16 - À Mesa Diretora compete:  

 

I – dirigir os trabalhos do Congresso;  

 

II – encaminhar toda a documentação referente ao Congresso à Diretoria Executiva da CSPB para 

as providências cabíveis.      

 

Art. 17 - Ao presidente da CSPB:      

 

I – presidir o 25º Congresso;  

 

II – supervisionar todos os trabalhos do Congresso;  

 

III – assinar, com o Secretário Geral toda a correspondência e a documentação relativa à Mesa 

Diretora;  

IV – assinar, ao final do evento, com o relator geral e o Secretário Geral, eventuais Resoluções 

aprovadas, que consubstancie as deliberações tomadas durante o Congresso para divulgação e 

encaminhamento a que se destinam.      

 

Art. 18 - Ao Secretário Geral compete:  

 

I – dirigir os trabalhos do Congresso, em consonância com a programação estabelecida pela 

Comissão organizadora;  

 



 

II – assinar, com o Presidente do Congresso, as Atas e toda a documentação relativa à Mesa 

Diretora;  

 

III – receber toda correspondência e dela dar conhecimento ao Presidente, para inclusão ou não, 

no expediente do Congresso; 

 

V – zelar, em apoio à Comissão Organizadora, pelo oferecimento de condições adequadas aos 

trabalhos do Congresso;  

 

VI – assinar, com o Presidente eventuais Resoluções que consubstancie as deliberações tomadas 

durante o Congresso.  

 

 

CAPÍTULO VII - DA SESSÃO ESPECIAL – ELEIÇÕES 

 

Art. 19 – A eleição para preenchimento dos cargos da Diretoria Executiva, Secretarias Executivas, 

Vice-Presidentes Regionais, Secretarias Executivas Estaduais e do Conselho Fiscal será realizada 

na modalidade virtual, nos termos do art. 48A do Código Civil Brasileiro, pelo Congresso Nacional 

da CSPB, que será realizado no dia 30 de novembro conforme edital publicado no D.O.U. Seção 3, 

página 236/237, número 206, de 31 de outubro de 2022. 

 

Art. 20 - Poderão votar todos os Delegados das entidades que tenham no mínimo 30 dias de 

filiação do início do congresso e estejam quites com suas obrigações estatutárias.  

 

Parágrafo Único – Consideram-se quites com suas obrigações estatutárias as entidades 

que tenham cumprido seus deveres de filiadas, especialmente o inciso VII do artigo 100 do 

Estatuto da CSPB.  

 

Art. 21 - Poderão votar e serem votados para cargo da Diretoria Executiva, Secretarias Executivas, 

Vice-Presidentes Regionais, Secretarias Executivas Estaduais e do Conselho Fiscal, os servidores 

públicos efetivos, independente do regime jurídico de contratação, devidamente filiados aos 

sindicatos de base, em dia com seus deveres e obrigações estatutárias, referendados por 

federação filiada à CSPB, vedada a participação de candidato em mais de uma chapa, sob pena de 

nulidade da chapa com inscrição mais recente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 92 do 

estatuto social da CSPB. 

 

Art. 22 - A inscrição dos candidatos far-se-á em Chapa Completa, perante a Comissão Eleitoral, 

respeitados os prazos e normas constantes dos Atos das Disposições Transitórias do ESTATUTO.  

Parágrafo Único – A Comissão Eleitoral, encerrado o prazo para inscrição de chapas 

deverá:  



 

 

I – anunciar publicamente, mediante comunicado, o fim do prazo para inscrições de chapas e 

informar quais as chapas que solicitaram inscrição;  

 

II – receber e deliberar sobre recursos que forem interpostos na forma como dispõe o 

Regulamento Geral da CSPB nos Incisos e Parágrafos do artigo 16; 

 

III – permitir, excepcionalmente, a juízo da Comissão Eleitoral, no máximo de 10% (dez por cento) 

da quantidade total a que tenha direito, desde que requerida à Secretaria Geral, no prazo 

máximo de 24 horas antes do início do Congresso. 

 

IV – informar publicamente, mediante comunicado, a chapa ou chapas oficialmente inscritas ao 

processo eleitoral. 

 

Art. 23 - Estará completa a chapa que indicar candidatos titulares, suplentes e adjuntos, relativos 

aos cargos da Diretoria Executiva, das Secretarias Executivas, Vice-presidências regionais, das 

Secretarias Executivas Estaduais e do Conselho Fiscal, nas formas do Estatuto Social da CSPB.  

 

Art. 24 - A inscrição da chapa será feita a requerimento do candidato a Presidente, em nome de 

todos os candidatos constantes da sua chapa.  

 

 

CAPÍTULO VIII - DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

Art. 25 - A Comissão Eleitoral, composta por 5 (cinco) membros, elegerá, entre estes, um 

Presidente e dois Secretários.  

 

§ 1º – Foi constituída a Comissão Eleitoral, nos termos do artigo 91 do Estatuto e artigo 

24 do Regulamento Geral da CSPB, em Assembleia Geral do Conselho de Representantes 

realizada no dia 23 de setembro de 2022, tendo a seguinte composição:  

Presidente: Marcelo Henrique Oliveira 

1º Secretário: Jairo Oliveira Ataíde 

2º Secretário: Aline Celestino 

Membro: João Artur 

Membro:  Eldbrendo Pereira Monteiro 

 

§ 2º – Os membros da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos a qualquer um dos 

cargos eletivos da CSPB.  

 



 

Art. 26 - Antes do registro, a Comissão Eleitoral solicitará a manifestação expressa da Secretaria 

Geral e Diretoria Financeira, sobre a regularidade das candidaturas.  

 

Art. 27 - Compete à Comissão Eleitoral:  

I – presidir e coordenar os trabalhos eleitorais;  

 

II – decidir acerca de requerimentos de inscrição dos candidatos e proceder ao registro das 

candidaturas; 

 

III – decidir, em caráter definitivo, acerca de recursos relacionados com o registro das 

candidaturas;  

 

IV – divulgar, por edital no site da CSPB e, em todos os meios eletrônicos vinculados a realização 

do 25º Congresso Nacional da CSPB, as candidaturas registradas e outras orientações sobre o 

processo de votação que não contrariem as normas deste Regulamento Geral;  

 

V – providenciar junto à equipe técnica responsável, as cédulas eletrônicas de votação e a 

obtenção de outros materiais necessários à realização do pleito;  

 

VI – receber e conferir as listas de votação preparadas pela Diretoria Executiva;  

 

VII – conduzir o processo de votação;  

 

VIII – proceder à apuração dos votos;  

 

IX – decidir, em caráter definitivo, sobre eventuais recursos relacionados com a apuração dos 

votos;  

 

X – proclamar os eleitos;  

 

XI – empossar os eleitos. 

 

Parágrafo único – Com relação às chapas concorrentes aos cargos de Diretoria Executiva, 

Secretarias Executivas, Vice-Presidentes Regionais, Secretarias Executivas Estaduais e do 

Conselho Fiscal, constarão apenas os nomes dos candidatos a Presidente e da chapa inscrita.  

 

Art. 28 - Os trabalhos eleitorais serão instalados, pelo Presidente da Comissão Eleitoral, no 

horário fixado no edital de convocação do Congresso Nacional com a presença da maioria das 

delegações, ou uma hora após, com a presença de qualquer número.  

 



 

Art. 29 - Tendo a Comissão Eleitoral assumido sua função de Mesa Diretora dos Trabalhos, o 

Presidente mandará proceder à leitura do edital de registro das candidaturas, se for o caso, dará 

ciência ao plenário de outras orientações sobre o processo de votação que não contrariem estas 

normas.  

 

Parágrafo único – A Comissão Eleitoral exercerá sua função de Mesa Diretora dos 

trabalhos, assistidos da equipe técnica da empresa Sindicatos On-line, contratada para realizar o 

sistema de votação eletrônica. 

  

Art. 30 – Concluídos os atos preliminares, o Presidente autorizará a equipe técnica responsável 

abrir o sistema de votação através de cédulas eletrônica de votação. 

Art. 31 - Poderão votar somente os delegados cadastrados no sistema de votação, que foram 

indicados pelas federações filadas que estejam em gozo de seus direitos e deveres estatutários, 

perante a CSPB. 

 

Art. 32 - Para o credenciamento dos delegados, a Comissão Eleitoral, através da empresa 

Sindicatos On-line encaminhará um link de cadastro individual, efetivado o cadastro, cada 

delegado receberá no e-mail informado no cadastro o link individual e intransferível de acesso ao 

sistema de votação. 

 

Art. 33 - Encerrada a votação, o presidente da Comissão Eleitoral, solicitará à equipe técnica 

responsável para apresentar o resultado à Comissão Eleitoral. 

 

Art. 34 – Encerrado o prazo de votação e antes de proclamar os eleitos, o candidato que tenha 

legítimo interesse poderá interpor recurso junto a Comissão eleitoral.  

 

Art. 35 - Interposto recurso, a Comissão Eleitoral decidi-lo-á de imediato, em caráter definitivo. 

 

Art. 36 – Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que seja 

representante da entidade com maior tempo de filiação à CSPB; persistindo o empate, será eleito 

aquele que representar a entidade filiada com maior quantidade de associados.  

 

Art. 37 - Será eleita a chapa que obtiver maior número de votos válidos. 

 

Art. 38 - Encerrado o processo, esgotados os eventuais recursos, o presidente da Comissão 

Eleitoral proclamará a chapa eleita, dando posse aos seus respectivos membros, com mandato a 

partir de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2027 e, de comum acordo com o Presidente 

da Diretoria Executiva em exercício e com o eleito para esse cargo, fixará a localidade, a data e o 

horário para a solenidade de posse dos eleitos em até 90 (noventa) dias a partir do início do 

mandato. 



 

 

Parágrafo único: A posse dos eleitos se dará em conformidade com o Estatuto e o 

Regulamento Geral da entidade.  

 

 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39 - A inscrição no Congresso implica na aceitação destas Normas Regimentais, em todos os 

seus termos, não sendo admitida sua contestação em nenhuma fase do evento.  

 

Art. 40 - Os casos omissos e as dúvidas de interpretação destas Normas Regimentais serão 

dirimidas:  

 

I – até a Sessão Solene de instalação, pela Comissão Organizadora; 

  

II – nas demais questões, pela Mesa Diretora do Congresso, composta pelo Presidente, Secretário 

Geral e Tesoureiro em Exercício da CSPB.   

 

 

 

Brasília-DF, 10 de novembro de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
João Domingos Gomes dos Santos 

Presidente da CSPB 
 


