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COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA 

REGULAMENTO 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Este Regulamento estabelece a composição, a competência e o funcionamento 
da Comissão Regional de Justiça da Terceira Região Eclesiástica, estabelecendo os 
trâmites necessários para o julgamento dos processos e recursos em conformidade 
com o estabelecido nos Cânones da Igreja Metodista. 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2º. A Comissão Regional de Justiça, com Sede em São Paulo, Capital e jurisdição 
nos distritos pertencentes à Terceira Região Eclesiástica, compõe-se de membros 
leigos e clérigos, devendo, necessariamente, 01 (um) de seus membros ser Bacharel 
em Direito. 

Parágrafo Único. A Comissão Regional de Justiça deverá reunir-se ordinariamente 02 
(duas) vezes ao ano, sendo uma reunião por semestre e extraordinariamente quantas 
vezes forem necessárias, por convocação do Presidente ou a pedido de qualquer de 
seus membros. 

I – Na reunião ordinária, o quórum mínimo será de 2/3 (dois terços) dos membros da 
Comissão e as decisões serão proferidas conforme o votado pela maioria dos 
presentes. 

II – Na reunião extraordinária, onde será tratado somente o assunto que motivou a 
reunião, o quórum será de 2/3 (dois terços) dos membros da Comissão e as decisões 
serão proferidas conforme o votado pela maioria dos presentes. 

III – O envio, por escrito, de parecer de membro faltante à reunião será considerado na 
votação da decisão e deverá constar em ata. 

IV – A participação de membro da Comissão através de conference call, vídeo 
chamada ou qualquer outro tipo de comunicação à distância com sistema simultâneo 
será permitida e o membro considerado presente à reunião. 

Art. 3º. São órgãos da Comissão Regional de Justiça: 

I – a Comissão Plena 

II – a Mesa da Comissão 

Seção I 
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DA COMISSÃO PLENA 

Art. 4º. A Comissão Plena é constituída pela totalidade de seus membros e suas 
sessões são dirigidas pelo(a) Presidente da Comissão. 

§1º. O (a) Vice – Presidente será escolhido pelos membros da Comissão quando da 
eleição do(a) Presidente realizada conforme artigo 90 parágrafo terceiro dos Cânones 
da Igreja Metodista 2017. 

§2º. A Secretaria da Comissão será escolhida pelos membros presentes no início de 
cada sessão. 

Art. 5º. À Comissão Plena compete: 

I – eleger: 

a) o(a) Presidente; 

b) o(a) Vice-Presidente; 

II – julgar, em primeira instância, petições de direito formuladas pelos órgãos e 
instituições regionais ou por membros da Igreja Metodista em assuntos no âmbito da 
administração intermediária ou básica; 

III – julgar, em primeira instância, petições de direito contra decisão do Bispo ou Bispa 
Presidente ou de outra autoridade regional; 

IV – receber e encaminhar à Comissão Geral de Constituição e Justiça recurso contra 
sentença por ela proferida em primeira instância; 

V – julgar, em segunda instância, recurso de membro da Igreja Metodista no caso de 
sentença proferida contra o mesmo por Comissão de Disciplina de Igreja local; 

VI - reformar o Regulamento e resolver as dúvidas suscitadas de sua aplicação; 

VII – decidir sobre os casos omissos no presente Regimento e na lei, respeitando os 
limites por eles impostos. 

VIII – decidir sobre o pedido de antecipação de tutela. 

 

Art, 6º. Compete à Comissão Regional de Justiça ainda: 

I – escolher o(a) secretário(a) da Comissão no início de cada sessão. 

II – declarar a existência ou inexistência do direito ou da relação jurídica em questões 
de lei propostas por membros da Igreja Metodista que envolvam, originariamente, 
situações jurídicas da administração intermediária e básica, recorrendo ex officio da 
decisão à Comissão Geral de Constituição e Justiça; 
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III – preencher suas próprias vagas de acordo com a votação realizada no Concílio 
Regional; 

IV – recorrer ex officio à Comissão Geral de Constituição e Justiça sempre que o tema 
do parecer emitido tenha relevância que transcenda o interesse subjetivo. 

V - determinar a retirada de expressões desrespeitosas em requerimentos, razões e 
pareceres submetidos à Comissão; 

VI – exercer as demais atribuições conferidas em lei, neste Regimento ou 
determinadas pelo Bispo(a) e/ou COREAM (Coordenação Regional de Ação 
Missionária); 

Seção II 

DA MESA DA COMISSÃO 

Art. 7º. A Presidência da Comissão Regional de Justiça é exercida por um membro 
eleito dentre seus pares e o seu mandato, bem como o dos demais integrantes da 
mesa, com vigência de dois anos, tem início com a sua posse e encerra no dia 31 de 
dezembro, após a realização do Concílio Regional Ordinário. 

Art. 8º. A eleição para a composição da mesa da Comissão Regional de Justiça será 
por voto direto, com a presença de, no mínio, 2/3 (dois terços) de seus componentes, 
sendo eleitos os que obtiverem maioria de votos. 

Art. 9º. Vagando o cargo de Presidente, assumirá o(a) Vice-Presidente, que 
completará o período presidencial. Dentro de sessenta dias a contar da abertura da 
vaga, realizar-se-á eleição para Vice-Presidente. 

Art.10. Ao(À) Presidente compete: 

I - representar a Comissão Regional de Justiça em suas relações externas; 

II – presidir as sessões da Comissão Regional de Justiça; 

III – dirigir os trabalhos que se realizarem sob sua presidência, mantendo a ordem, 
regulando a discussão entre os membros da Comissão. 

IV – encaminhar para publicação, no Órgão Oficial da Igreja Metodista, as decisões da 
Comissão Regional de Justiça; 

V – requisitar recursos financeiros para si e para os demais membros quando em 
serviço da Comissão Regional de Justiça; 

VI - determinar a realização de diligências consideradas necessárias. 

Parágrafo Único. Do indeferimento da Petição Inicial, da decisão denegatória do 
seguimento de recurso, caberá recurso à Comissão Regional de Justiça, no prazo de 
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15 (quinze) dias e deverá ser julgado na primeira sessão posterior à interposição do 
recurso. 

Art. 11. Ao(À) Vice-Presidente compete: 

I – substituir o(a) Presidente nas faltas e impedimentos e suceder-lhe no caso de 
vacância; 

II – colaborar com o(a) Presidente na representação e serviços da Comissão Regional 
de Justiça. 

Art. 12. Ao(À) Secretário(a) compete: 

I – secretariar os trabalhos da Comissão Regional de Justiça, lavrando as atas; 

II - arquivar física e eletronicamente as atas, após aprovadas pela Comissão; 

III – proceder às comunicações delegadas pela presidência; 

IV – arquivar física e eletronicamente e zelar pela preservação dos documentos da 
Comissão Regional de Justiça; 

V – executar as demais funções inerentes ao cargo. 

 

CAPÍTULO II 

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DA MEDIDA CAUTELAR 

Art. 13.  Cabe à Comissão Plena, após verificar as condições da ação, decidir sobre o 
pedido de antecipação de tutela.   
 

Parágrafo Único. Da decisão, se denegatória, caberá recurso à Comissão no prazo de 
15 dias.  

 

CAPÍTULO III 

DA SESSÃO DE JULGAMENTO E PROCEDIMENTOS AFINS 

Art. 14. A Comissão Regional de Justiça adota os Cânones da Igreja Metodista e, 
subsidiariamente, as leis do País, qualquer que seja a esfera, guardadas as 
peculiaridades e adequando-se, quando for o caso, aos Documentos Oficiais da Igreja 
Metodista. 

Art. 15. O(A) Presidente anunciará a causa a ser debatida e, logo depois, será dada a 
palavra ao membro da Comissão que quiser se manifestar a respeito do assunto. 
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Parágrafo Único. Antes de iniciada a votação ou durante o seu processamento, o caso 
em exame será discutido, a requerimento de qualquer dos membros. 

Art. 16. Durante o julgamento dos processos de competência originária da Comissão 
Regional de Justiça, as partes ou seus representantes poderão solicitar a palavra pela 
ordem, para esclarecer equívocos ou dúvidas surgidas em relação a fatos, documentos 
ou afirmações que influam ou possam influir no julgamento. Terão que limitar-se, 
porém, ao pedido, sem argumentar, sob pena de ser-lhes retirada a palavra. 

Art. 17. Quando o assunto colocado em pauta para discussão da Comissão suscitar 
dúvidas e esclarecimentos, a Presidência poderá determinar a realização de diligências 
consideradas necessárias para o deslinde da questão em pauta. 

I – O prazo determinado para realização de diligência poderá ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período. 

Parágrafo Único. Cumprido o prazo determinado pela Presidência para a realização 
da diligência, o assunto será retomado para decisão na próxima reunião convocada 
pelo(a) Presidente(a). 

Art. 18. As sessões e votações poderão ser públicas. Serão secretas quando a lei o 
determinar ou a pedido das partes. 

Art. 19. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na Sede Regional da Igreja 
Metodista, ou excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, da natureza 
do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pela Comissão. 

Art. 20. Havendo suspeição ou impedimento, é vedado ao membro da Comissão 
exercer suas funções no processo. 

Parágrafo Único. Suspeição ou impedimento serão arguidos, necessariamente, antes 
de iniciada a discussão do assunto em pauta. E o fará qualquer membro da Comissão 
ou o próprio(a) impedido(a) ou suspeito(a), sendo a questão suscitada decidida pela 
maioria. 

Art. 21. O resultado dos julgamentos e decisões da Comissão Regional de Justiça 
serão anunciados pelo(a) Presidente. 

Art. 22. A sentença conterá os nomes das partes, a suma do pedido e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo, os fundamentos em que a 
Comissão analisará as questões de fato e de direito e o dispositivo onde a Comissão 
resolverá as questões que as partes lhe submeteram. 

Art. 23. O acórdão conterá o relatório, os votos de cada membro da Comissão e as 
respectivas fundamentações, se diversas ou complementares às constantes do voto 
proferido pelo(a) Relator(a). 

Art. 24. A íntegra do acordão, contendo ementa, relatório, voto do(a) Relator(a), votos 
dos demais membros da Comissão e respectivas justificativas, quando verificado o 
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disposto no artigo 18 (dezoito), será redigida pelo(a) secretário(a) e assinada, em 
reunião, por todos os presentes e votantes. 

Art. 25. Assinado o acórdão e registrado em ata pelo(a) Secretário(a), será enviado 
para publicação no Órgão Oficial da Igreja Metodista, com o fim de produzir os efeitos 
legais. 

Art. 26. As sentenças ou acórdãos da Comissão Regional de Justiça entram em vigor 
na data da publicação no Órgão Oficial da Igreja Metodista, salvo quando ocorrer 
recurso recebido pela Comissão Geral de Constituição e Justiça com efeitos devolutivo 
e suspensivo. 

Art. 27. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão da Comissão 
Regional de Justiça para: 

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradições; 

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a Comissão 
de ofício ou a requerimento; 

III - Corrigir erro material. 

Art. 28. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em 
petição dirigida à Comissão Regional de Justiça, com a indicação do erro, obscuridade, 
contradição ou omissão. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PRAZOS 

Art. 29. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pela Comissão 
Regional de Justiça, computar-se-ão somente os dias úteis. Os prazos serão contados 
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 

Art. 30. A Comissão Regional de Justiça terá o prazo de 15 (quinze) contados da data 
da ciência do recebimento da consulta, encaminhada por escrito, pelo(a) Presidente 
para publicação do parecer no Órgão Oficial da Igreja Metodista. 

Art. 31. Os recursos, quando interpostos, devem ser apresentados dentro do prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua publicação no Órgão Oficial da 
Igreja Metodista ou conhecimento oficial, comprovado mediante recebimento assinado 
ou cientificado. 

Art. 32. Na interposição de recursos, as partes deverão apresentar suas contrarrazões 
no prazo de 15 (quinze) dias, no intervalo das reuniões do Concílio Regional, ou em 24 
(vinte e quatro) horas durante as reuniões do Concílio Regional. 



 

 

 

_________________________________________________ 

Sede Regional • Rua Dona Inácia Uchôa nº 303 • CEP 04110-020 • Vila Mariana • São Paulo • SP 
Tel:(11) 5904.6060 • Fax:(11) 5904.2233 • http://3remetodista.org.br • contato@3remetodista.org.br 

Parágrafo Único. Durante o Concílio Regional, a interposição deverá ser feita 
diretamente à Mesa que encaminhará o recurso à Comissão Regional de Justiça. 

Art. 33. As sentenças e acórdãos da Comissão Regional de Justiça transitam em 
julgado quando não recorridas no prazo de 45 (quarenta e cinco). 

Art. 34. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato 
processual, ficando assegurado, porém, à parte provar que não realizou o ato por justa 
causa. 

 

CAPITULO V 

DO PROCESSO ELETRÔNICO 

Art. 35. No intuito de agilizar os trâmites, o processo poderá, a critério do(a) 
Presidente, ser por meio eletrônico. 

Art. 36. As comunicações, determinações e decisões dar-se-ão via e-mail e os 
documentos que instruirão as peças processuais serão digitalizados e enviados em 
anexo ao(à) Presidente. 

§1º As comunicações e votos serão disseminados entre os membros da Comissão, 
publicando-se apenas a decisão. 

§2º As peças processuais originais e os documentos originais que as compõem 
deverão ser enviadas, por correio, no prazo de 5 (cinco) dias. 

§3º Havendo necessidade de diligências no processo, essas deverão ser determinadas 
pelo(a) Presidente da Comissão. 

§4º Assim que o processo for distribuído, os membros da Comissão terão o prazo de 
10 (dez) dias para encaminhar resposta fundamentada ao(à) Presidente. 

§5º O Presidente compilará as respostas encaminhadas e enviará aos membros da 
Comissão para aprovação. Os membros da Comissão terão o prazo de 5 (cinco) dias 
para responderem. 

§6º Findo o prazo do parágrafo anterior, sem manifestação, o Presidente presumirá 
que o membro que não respondeu aprovou o texto e encaminhará para publicação no 
Órgão Oficial da Igreja Metodista. 

§7º Em caso de enquadramento do processo em regime de urgência, os prazos 
poderão ser reduzidos a critério do(a) Presidente, que determinará expressamente os 
novos prazos aos demais membros da Comissão. 

Art. 37. As decisões tomadas por meio eletrônico serão confirmadas na primeira 
reunião subsequente da Comissão Regional de Justiça e incluídas na ata da reunião. 
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CAPITULO VI 

DA REFORMA DO REGIMENTO 

Art. 38. O presente Regimento somente poderá ser reformado, no todo ou em parte, 
por proposta aprovada pelo equivalente a 2/3 (dois terços) do total de membros da 
Comissão Regional de Justiça. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 39. Os Casos omissos serão decididos pela maioria absoluta dos membros da 
Comissão Regional de Justiça, respeitada a legislação vigente e a lei canônica. 

Art. 40. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Revmo. Bispo José Carlos Peres 
Presidente da Coordenação Regional de Ação Missionária – Coream 

 

 


