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COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA 

 

Relatório das Atividades 2018 2019 ׀ 

 

Comissão Regional de Justiça – CRJ/3a Região Eclesiástica. 

 

A Comissão Regional de Justiça, durante o biênio 2018 2019 ׀, julgou uma petição de 

direito contra decisão do Sr.  bispo, em atendimento ao inciso I, do art. 91 dos Cânones, 

bem como, até a data deste relatório, apreciou seis soluções de consulta, nos termos do 

inciso II do mesmo artigo da legislação canônica. 

 

Devido ao alto número de consultas, suas complexidades e a extensão das mesmas, 

apresenta-se a Ementa das decisões e anexa-se ao presente relatório a íntegra das 

mesmas. 

 

Consulta de Lei: 1/2018 

Parecer: 1/2018 

Consulente: Lucas Lima Camargo Escobar Bueno. 

 

Consulta de Lei. Critério utilizado para alteração do status de Missionário Designado 

para Aspirante ao Presbiterado. Critério utilizado para manutenção do status de 

missionário designado. Questionamento quanto ao tempo máximo para um membro 

permanecer como missionário designado. Questionamento quanto ao acompanhamento 

de órgãos regionais quanto aos missionários designados. Questionamento quanto à 

relação dos MDs e igrejas locais de origem. Limites de atuação do MD. Questionamento 

quanto ao acompanhamento e avaliação pela COREAM dos membros leigos exercendo 

funções específicas pastorais. Questionamento de critério utilizado para que membros 

específicos se tornassem missionários designados, considerando a não informação de 
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abertura de vagas por edital e não elevação do número de vagas do quadro pastoral 

pelo Concílio Regional. Questionamento quanto ao cadastro de bacharéis. A consulta de 

Lei interpretativa não permite que esta assuma aspecto contencioso (vide Consulta de 

Lei CGJ nº 5/2015). Não conhecimento da Consulta. 

 

Petição de Direito: 1/2018 

Parecer: 2/2018 

Peticionário: Lucas Lima Camargo Escobar Bueno. 

 

Petição de Direito em face de ato Episcopal. Ação Declaratória de Nulidade de Atos 

Episcopais. Credenciamento de Pastores/as. Acadêmicos/as e Missionários/as  

Designados/as à Condição de Aspirantes ao Presbiterado. Tutela de urgência 

indeferida para suspender ato de acolhimento pastoral haja vista os possíveis reflexos 

da decisão e a necessidade de contraditório. Ação julgada procedente por unanimidade. 

Credenciamento realizado em desacordo com o regimento do Cadastro de Bacharéis, 

sem que fossem abertas vagas no Concílio Regional e sem a publicação de edital de 

abertura de vagas. 

 

Não houve recurso por parte da Autoridade Episcopal. 

 

Consulta de Lei: 2/2018 

Parecer: 3/2018 

Consulente: Rev. Eduardo Seixas Junior 

 

Consulta de Lei. Ausência de Regimento Local. Escolha de Coordenador de Ministério. 

Indicação da CLAM e Homologação do Concílio.  

Cabe à CLAM indicar os nomes para as funções de Secretário ou Secretária da Igreja 

Local, Tesoureiro ou Tesoureira da Igreja Local, Coordenador ou Coordenadora da 
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Escola Dominical, Coordenador ou Coordenadora do Ministério de Trabalho com 

Crianças, Coordenadores ou Coordenadoras de outros Ministérios e outras da 

organização local e ao Concílio atuação homologatória. 

Criação de Cargos de Segundo Secretário e Segundo Tesoureiro. Decisão do Concílio 

Local. Comissão de Indicações e Cargos de Tesoureiro/a, Secretário/a e 

Coordenadores. Impossibilidade. 

A Comissão de Indicações fica limitada em que o Concílio Local tem atribuição de 

eleger os membros para as funções previstas no artigo 56, VI, dos Cânones, não se 

aplicando as funções elencadas no inciso VII do mesmo artigo. 

 

Recurso Ex-Officio remetido à Comissão Geral de Justiça. 

Recurso Ex-Officio 015/2018 não conhecido pela Comissão Regional de Justiça em 

29/11/2018, mantendo a decisão desta Comissão. 

 

Consulta de Lei: 3/2018 

Parecer: 4/2018 

Consulente: Lucas Lima Camargo Escobar Bueno. 

 

 

Consulta de Lei. Interpretação do Art. 130, VI dos Cânones. Missionários/as 

Designados/as. Aspirantes ao Presbiterado. Ingresso ao Ministério Pastoral. 

1. Necessidade de nomeação de pastor titular para igreja local, impossibilidade de a 

igreja local contar exclusivamente com pastor supervisor, a menos que este o/a 

presbítero/a supervisor/a seja nomeado/a como titular. 

2. Possibilidade de designação de Missionários/as Designados/as para Pontos 

Missionários, mas não para Congregações. Precedentes. Solicitação de Missionário 

Designado que deve se dar por meio de pedido da igreja local onde o Ponto Missionário 
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estiver vinculado. Limitações do Missionário Designado no exercício de função 

pastoral. 

3. No que tange ao tempo de permanência como Missionário Designado, inexiste 

previsão de tempo para que o mesmo permaneça como MD. 

4. Estudante de teologia que não pode se transferir de uma igreja local para outra sem 

prejuízo de seu processo de recomendação para posterior ordenação como presbítero da 

Igreja. 

 

Embargos de Declaração 

Recorrente: Lucas Lima Camargo Escobar Bueno. 

 

Embargos de Declaração Conhecido e Parcialmente Provido. Erro material reconhecido 

a fim de que se retifique a redação da resposta 5b para que conste que o /a Missionário 

Designado/a não é membro da igreja local. 

 

Embargos de Declaração 

Recorrente: Assessoria Episcopal da 3a Região 

 

Embargos de Declaração. Manifestação da Assessoria Episcopal informando a 

publicação de nova norma, especificamente novo Regulamento para Designação de 

Missionário Designado que interfere significativamente na matéria abordada. Petição 

recebida como Embargos de Declaração, a fim de tornar sem efeito as decisões em 

conflito com a nova norma publicada pelo Colégio Episcopal. Embargos Conhecidos e 

Parcialmente Providos. 

 

Recurso Ex-Officio remetido à Comissão Geral de Justiça. 

Comissão Regional de Justiça manteve integralmente a decisão proferida por esta 

comissão no Parecer nº 04/2018, reformando-a apenas em relação aos Embargos de 
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Declaração opostos pela Assessoria Episcopal anulando a perda do objeto haja vista que 

a publicação da norma foi posterior à consulta proferida pela CRJ3RE. 

 

 

Consulta de Lei: 4/2018 

Parecer: 5/2018 

Consulente: Reverendo Eduardo Seixas Junior 

 

Consulta de Lei. Interpretação da Alínea “A”, inciso VI, Ausência de Regimento Local. 

Escolha de Coordenação da CLAM. Homologação do Concílio. Escolha de Tesoureiro e 

Secretário. Indicação com participação da igreja local. Homologação do Concílio. 

Somente são votados no Concílio Local os cargos previstos nas alíneas seguintes do 

inciso VI do artigo 56 dos Cânones, quais sejam os de Evangelista, Delegados e 

Delegadas ao Concílio Distrital, Delegados e Delegadas ao Concílio Regional, bem 

como, o Conselho Fiscal da Igreja. 

Quanto aos cargos dispostos nas alíneas “a” a “f” do inciso VII do art. 56, objeto da 

consulta de Lei no 02/2018, não cabe ao Concílio Local eleger, mas tão somente 

homologar os nomes indicados pela CLAM, com as especificidades de cada cargo, nos 

termos dos Cânones. 

 

Recurso Ex-Officio 15/2018 não conhecido pela Comissão Regional de Justiça em 

29/11/2018, mantendo a decisão desta Comissão. 

 

Consulta de Lei: 5/2018 

Parecer: 6/2018 

Consulente: Reverendíssimo bispo José Carlos Peres 
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Consulta de Lei. Interpretação do Regimento do Cadastro de Bacharéis. 

Obrigatoriedade ou não de seguir a classificação prevista no cadastro e se não há 

violação à competência episcopal. Questionamento se as disposições do cadastro não 

violam a competência do Colégio Episcopal. Questionamento quanto à validade do 

Regimento haja vista não se tratar de documento nacional. Conflito do disposto no 

Regimento com o disposto nos Cânones. Questionamento se uma Região Eclesiástica 

pode criar critérios adicionais para o Aspirantado. Questionamento se o Concílio 

Regional pode legislar sobre matéria que limita a competência episcopal. 

1. Competência diz respeito ao ato de nomear, não aos critérios para nomear. O próprio 

inciso VIII do art. 88 dos Cânones deixa claro que a competência está limitada às 

disposições canônicas. 

2. Aprouve à COREAM, ao legislar sobre o tema estabelecer com clareza solar a 

necessidade de ordem de classificação. Se o legislador não tivesse o interesse de 

vincular o ato à ordem dos candidatos a norma poderia utilizar o termo “recomendar” 

ou “apresentar parecer”. Não há violação à competência episcopal, mas tão somente o 

estabelecimento de critérios para exercício da competência. 

3. Em que pese os Cânones estabelecerem ser de competência do Colégio Episcopal 

regular o período probatório de aspirantes, há um vazio legal quanto ao processo de 

ingresso ao ministério pastoral, prevalecendo a norma posta no âmbito regional. 

4. Não há que se falar que o regimento viola o princípio da igualdade, haja vista que os 

Cânones não estabeleceram em seu art. 106 como sendo de competência exclusiva do 

Concílio Geral legislar em matéria de acesso ao ministério pastoral, as Regiões possuem 

competência complementar para legislar sobre o tema. 

5. Impossibilidade de o Concílio Regional estabelecer novas exigências para admissão 

do candidato à ordem presbiteral. O cadastro não cria novas exigências, mas tão 

somente regulamentou critérios objetivos de seleção de candidatos que preencham os 

requisitos canônicos. 
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Recurso Voluntário apresentado pela Autoridade Episcopal, por intermédio de seu 

representante, reverendo Renato Saiedel Coelho, em 5/7/2018. 

 

Recurso parcialmente provido pela Comissão Geral de Justiça, sob a relatoria do 

reverendo Flávio Antunes para tornar sem efeito a ordem classificatória estabelecida 

pelo Regimento de Bacharéis em Teologia.  

 

Consulta de Lei: 6/2018 

Parecer: 7/2018 

Consulente: Lucas Lima Camargo Escobar Bueno. 

 

Consulta de Lei. Interpretação dos Artigos 24 e 59 dos Cânones. Questionamento 

quanto à possiblidade de nomeação de membro clérigo ativo em regime de tempo 

integral caso este/a possua outra atividade profissional remunerada.  

Toda atividade, remunerada ou não, alheia à atividade pastoral, que interfira nos 

compromissos para os quais o/a presbítero/a ou pastor/a é nomeado/a nas funções 

atribuídas por órgãos superiores da Igreja são ilegais, à luz das normas vigentes.  

 

Questionamento quanto se a Designação de Missionários/as Designados/as só deve 

ocorrer após o esgotamento do Rol de Presbíteros/as, Aspirantes ao Presbiterado e/ou 

Pastores/as. 

Não se pode compreender que a designação de MDs deve ocorrer após o esgotamento 

do rol de Presbíteros/as, Pastores/as, Aspirantes ao Presbiterado, Aspirantes ao 

Pastorado e Pastores/as Acadêmicos/as pois estes não são membros clérigos e 

portanto, não fazem parte da mencionada ordem de prioridade. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2019. 

 



 
 

 

_________________________________________________ 

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

Fábio Vasconcelos Balieiro 
 
Gabriel Marcovicchio 
 
Luciano Palhano Guedes 
 
Paula Souza Ferassoli Zucoloto 
 
Pedro Nolasco Camargo Guimarães 
 

 


