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 A ação foi reconhecida e admitida a competência desta Comissão com base no 

artigo 91, incisos I e II, dos Cânones da Igreja Metodista 2017 sendo autuada sob o 

número 002/2019 o processo foi constituído por meio eletrônico, conforme estabelecido 

nos artigos 33 e 34 e parágrafos do Regimento Interno desta Comissão Regional de 

Justiça. 

Originariamente foi encaminhada pelo advogado do requerente à Comissão Geral 

de Constituição e Justiça (CGCJ) da Igreja Metodista que, por Despacho da Presidência, 

assim se manifestou:  

“Caríssimo Dr. Roberto,   

Como é de seu conhecimento a CGCJ não pode decidir em 2º Grau, sem apreciação 

de 1º Grau da CRJ, sob pena de supressão de instância e afronta aos Cânones.  

SMJ e sob sua censura, analise a questão, como bom advogado que és, e interponha 

pedido junto à CRJ (...).”  
 

Em despacho de admissibilidade a presidência desta Comissão assim se 

manifestou:  

Assiste razão o presidente da CGCJ sendo que seu encaminhamento está baseado no 

Art. 110, parágrafo 3ºA dos Cânones da IM (2017):  

É vedado aos clérigos/as e leigos/as propor diretamente à Comissão Geral de 

Constituição e Justiça qualquer tipo de pedido ou parecer antes de proferida decisão 

pela Comissão Regional de Justiça. (CG 2016) 

 
Conforme despacho inicial:  

O requerente menciona a Consulta de Lei 004/2017 feita à Comissão Regional 

de Justiça (CRJ) pelo Bispo Adonias Pereira do Lago, e que teve sua decisão 

confirmada pela CGCJ manifestando-se pelo não provimento ao recurso.  

Esse era o papel da CGCJ por se tratar de um recurso ex officio encaminhado 

por uma Comissão Regional. No entanto, o relator do recurso estendeu suas 

considerações tendo sido acompanhado pelo Pleno da CGCJ, como 

recomendação, conforme segue:  

Diante da consulta esclareço também que o Bispo deverá observar o 

pagamento do pastor no período em que ficou sem nomeação. Diante da 

medida de segurança arquivada e que foi motivo de suspensão e também do 

período que ficou sem nomeação, do período após a última nomeação 

realizada, respeitando assim o direito presbiteral do pastor Márcio. 

O Manifestante juntou uma Planilha de subsídios pastorais requerendo o 

pagamento, smj, entendo que o encaminhamento da mesma ao Bispo 

Presidente da Região seja o que, com maior urgência deva ser deferido, por 

entender que, após a recomendação dada pela CGCJ o interessado deveria ter 

encaminhado a esta CR o competente pedido.   

As nomeações pastorais são ato de governo que trazem no seu ato de se fazer 

toda uma complexidade, em que necessidades e possibilidades são 

consideradas, algo que esta Comissão não está apta para julgar, em suas 

minúcias –  se com ônus ou sem ônus –  cabendo tão somente averiguar se foi 

preservado o direito.    



Não há documentos juntados à manifestação que esclareçam, de fato, se houve 

decisão pela disponibilidade ou não do Rev. Márcio Ramos da Silva, nem de 

como se deu o processo da Comissão de Disponibilidade; até que se tenha uma 

decisão publicada, não é cabível o julgamento, embora tenham sido juntadas 

as imagens de conversas via whatsapp trocadas entre as partes.  

Diante do acima exposto indefiro o requerido pelo manifestante nas letras: “a”, 

“c” e “d”; deferindo a juntada das peças que instruem a manifestação.  

Como questão prévia, encaminho a Planilha de Subsídios de fls., para que o 

Bispo, após análise com as tesourarias competentes, com a maior brevidade 

possível, possa dar o encaminhamento devido.  

 

Em reunião ordinária desta Comissão realizada aos 11 de abril, p.p., na Sede 

Regional da Igreja Metodista 5ª RE a decisão publicada aos 12 de fevereiro, p.p., foi 

colocada em pauta, tendo sido mantida na íntegra.  

 Pela Autoridade competente foram prestadas as contas tendo sido efetuado o 

pagamento dos subsídios pastorais sem qualquer contestação do requerente.  

A presidência deixou de designar relator/a para a ação em razão da juntada do 

pedido que segue:  

Eu, Reverendo Márcio Ramos da Silva, membro clérigo da 5ªRE venho por 

meio desta solicitar a essa CRJ por obséquio; que venha intermediar um 

possível acordo junto ao Revmo. Bispo Presidente da 5ªRE; que insiste na 

abertura de um processo de disponibilidade contra mim. Uma vez que tenho 

intenção de cuidar da minha saúde nos próximos dois anos e venho fazendo 

um tratamento rigoroso e intensivo como minha PSIQUIATRA; pretendo sair 

de licença a princípio por dois anos para resolver assuntos particulares, 

amparado pelos Cânones; desde que ao sair de licença o processo de 

disponibilidade ainda na fase inicial (Convocação), seja extinto. Até porque 

devo por um bom tempo devo estender com o tratamento médico. Sendo assim, 

aguardo retorno de uma possível resposta para que se evitem os desgastes 

desnecessários de ambas as partes.  

A Presidência desta Comissão assim se manifestou:  

Primeiramente, esclareça o requerente, no prazo máximo de 15 dias úteis, uma 

vez que possui advogado constituído, se houve a revogação do mandato 

judicial, por sua vontade, para que o mesmo se entenda diretamente.   

Junte, em igual prazo, o relatório médico que confirme que a necessidade de 

afastamento, e que contenha as informações básicas principais, a saber:  

a) O diagnóstico com CID-10;  

b) As consequências que o problema acarreta na sua saúde;  

c) A indicação expressa da existência de incapacidade ou limitação;  

d) O tempo de repouso estimado para a sua recuperação. Se não for possível 

determinar quanto tempo (1 mês, 3 meses, 6 meses etc) será necessário se 

afastar, pelo menos consignar que não será possível determinar o prazo de 

afastamento;  

e) A identificação do/a médico/a, com assinatura e carimbo ou número de registro 

Conselho Regional de Medicina.  

Após a juntada dos documentos solicitados, dê-se vista ao Bispo Presidente da 

5ª RE.  

Ciente a Comissão Regional.  

Dê-se ciência às partes, por e-mail e via Whatsapp.  

São José do Rio Preto, 11 de abril de 2019.  

Aos 15 de maio, p.p., conforme certidão de decurso de prazo, encerrou-se o 

período para que o autor apresentasse os quesitos requeridos por essa Comissão sem que 

o mesmo se manifestasse.    



 É o relatório.  

 Voto 

 O relatório minucioso apresenta as razões do autor em pleitear um direito, as ações 

da Comissão de Justiça na busca do esclarecimento e preservação do mesmo, e a 

autoridade competente, o Bispo Presidente desta Região Eclesiástica cumprindo com o 

devido pagamento do subsídio pastoral devido ao autor, tudo em harmonia com o 

ordenamento canônico.   

 O autor, devidamente intimado, ao não apresentar o relatório médico e seus 

quesitos, prova cabal para o andamento do processo, em parte abdicou em esclarecer o 

porquê não atendeu às intimações da Comissão de Disponibilidade justificando as 

ausências, apenas, por um atestado médico.     

 Diante do acima exposto, em razão do abandono que pressupõe o ânimo 

inequívoco quanto à sua intenção de prosseguir no feito e, de igual modo, não havendo 

pedido de desistência do autor voto pela extinção do processo de acordo com o artigo 

267, inciso VIII do Código de Processo Civil.  

 Piracicaba, 28 de maio de 2019.  

 

 Rev. Osvaldo Elias de Almeida 

                              Relator 

  

Acompanharam, por unanimidade de votos, o relator: 

Rev. Claudeci Pereira de Souza – vice-presidente  

Dra. Marlene Spina – secretária  

Revda. Lady Gloria Magalhães Furtado Nunes 

Rev. Eliazer Bavaresco Calles 

 




