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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
18ª Turma

PROCESSO TRT/SP Nº 1000193-61.2017.5.02.0053

RECURSO ORDINÁRIO

RECORRENTES : DILSON FERNANDES DE ASSIS

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

RECORRIDOS : OS MESMOS

ORIGEM : 10ª VT DE SÃO PAULO - ZONA LESTE
 

 

Adoto o relatório do voto condutor:

 

"V O T O

 

Conheço dos recursos ordinários, por presentes os pressupostos de

admissibilidade.

 

Tendo em vista as preliminares arguidas, passo a analisar, inicialmente, o

recurso da reclamada.

 

DO RECURSO DA RECLAMADA

 

DAS PRELIMINARES
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DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

 

Arguiu a recorrente, preliminarmente, a incompetência desta Justiça

Especializada para processar e julgar o presente feito.

 

Não assiste razão à recorrente.

 

Com efeito, nos exatos termos do preconizado pelo artigo 114 da

Constituição Federal, é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação do alegado vínculo

empregatício entre as partes e matérias correlatas.

 

Frise-se que o pedido de indenização por danos morais decorre de

eventual relação empregatícia havida entre o autor e a reclamada, o que torna patente também a

competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar referido pedido.

 

Além disso, ao contrário da tese trazida no presente apelo, o simples fato

de o reclamante ter exercido o ministério de pastor na igreja reclamada não tem o condão de afastar a

competência desta Especializa para apreciação do preenchimento ou não dos requisitos configuradores

da relação empregatícia.

 

Rejeito a referida preliminar.

 

DO INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RETIFICAÇÃO

DA GFIP
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Assiste razão à recorrente, no ponto.

 

Revejo posicionamento anterior.

 

Assim se manifestou o C. TST, no que tange à competência da Justiça do

Trabalho para determinar a retificação da GFIP:

 

"RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO

TRABALHO PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS

PREVIDENCIÁRIOS. A competência para determinar à Previdência Social a averbação do tempo de

serviço reconhecido judicialmente, com fins previdenciários, não se encontra no rol das matérias

inseridas na competência da Justiça do Trabalho insculpido no artigo 114 da Constituição da República.

Precedentes desta Corte superior. Recurso de revista conhecido e provido"

(RR-33900-37.2007.5.15.0114, Rel. Ministro Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, DEJT 28/10/2011).

 

"RECURSO DE REVISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE

EMPREGO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS.

INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROVIMENTO. 1. A competência

ratione materiae da Justiça do Trabalho está delimitada no artigo 114 da Constituição Federal, não se

encontrando em seu rol a competência para determinar a órgão previdenciário a averbação de tempo de

serviço reconhecido judicialmente. 2. Assim, excede a competência da Justiça do Trabalho,

especialmente diante do teor do artigo 109, I, e § 3º, da Constituição Federal, determinação de

averbação do tempo de serviço e contribuição relativo a vínculo de emprego. Precedentes. 3. Recurso de

revista de que se conhece e a que se dá provimento" (RR-68600-55.2007.5.15.0044, Rel. Ministro

Guilherme Augusto Caputo Bastos, 2ª Turma, DEJT 30/09/2011).

 

Destaque-se que O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o

Recurso Extraordinário nº 569.056 consagrou o entendimento contido na Súmula nº 368, I, do Colendo

Tribunal Superior do Trabalho, aprovando proposta de edição de súmula vinculante sobre o tema:
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"Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Competência da

Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da Constituição Federal. 1. A competência da Justiça do

Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução das

contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. 2.

Recurso extraordinário conhecido e desprovido".

 

A Excelsa Corte entendeu que a decisão trabalhista que não dispõe sobre

o pagamento de salário, mas apenas se limita a reconhecer o vínculo empregatício, não constitui título

executivo judicial no que se refere ao crédito das contribuições previdenciárias. O mesmo raciocínio se

aplica ao pleito de recolhimentos previdenciários de parcelas salariais quitadas ao longo do contrato.

 

Dessa forma, há de se acolher a preliminar arguida para reconhecer a

incompetência material da Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento de contribuições

previdenciárias sobre eventuais parcelas pagas durante a relação mantida entre as partes, bem como

determinar a retificação da GFIP.

 

DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DAS

TESTEMUNHAS OFERTADAS PELO RECLAMANTE"

 

Afasto a preliminar de nulidade em razão da suspeição das testemunhas

ofertadas pelo reclamante, por outro fundamento.

Isso porque eventual má valoração da prova testemunhal não enseja

nulidade, mas sim, quando muito, a reforma do julgado, matéria que, de qualquer sorte, consubstancia

análise meritória, diante do efeito devolutivo atribuído ao apelo.

 

"DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO
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DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS

 

Pretende a reclamada o reconhecimento da prescrição quinquenal do

FGTS.

 

Não assiste razão à recorrente.

 

O E. Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Pleno, decidindo o tema

608 de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário com Agravo 709212), por maioria, declarou a

inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto 99.684/1990, na parte

em que ressalvavam o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, haja vista que violavam o disposto no

art. 7º, XXIX, da Constituição da República. Contudo, houve estipulação de efeitos ex nunc

(prospectivos) para a mencionada decisão.

 

Frise-se que, diante da modulação dos efeitos da decisão do E. STF, a

Súmula 362 do C. TST foi alterada da seguinte maneira:

 

"Súmula 362. FGTS. Prescrição. I - Para os casos em que a ciência da

lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o

não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do

contrato; II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o

prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709.212/DF) (grifei).

 

Assim, nos casos em que a ciência da lesão ocorreu em data anterior a

13/11/2014 (extinção do contrato de trabalho com ajuizamento da reclamação em data anterior a

13/11/2014, por exemplo), permanece trintenária a prescrição da pretensão de reclamar contra o não

recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato.
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No caso em tela, considerando que a presente reclamação foi ajuizada em

08/02/2017, e, por consequência, em data posterior a 13/11/2014, mas de relação de trabalho do período

compreendido entre 1º/08/2000 a 02/05/2015, aplicável a prescrição trintenária do FGTS.

 

Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal do FGTS.

 

Rejeito a referida prejudicial de mérito.

 

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS

 

O reconhecimento da prescrição quinquenal no tocante a pretensão de

indenização por danos morais, da causa de pedir relacionada a obrigatoriedade da realização de

vasectomia, é medida que se impõe, nos termos do entendimento sedimentado pelo E. STJ, por meio da

Súmula no. 85. Inteligência da Súmula 294 do C. TST.

 

De fato, as ações que envolvam os direitos da personalidade relativos ao

estado da pessoa (nome, honra, filiação, disposição do próprio corpo, etc) são imprescritíveis.

 

Entretanto, as lesões de direitos imateriais comportam, dentre outras, uma

reparação em pecúnia. As pretensões de caráter reparatório, em pecúnia, às quais a lei não estipula

prazos, prescrevem nos termos da regra geral e, portanto, aplicável a prescrição quinquenal trabalhista.

 

Dessa forma, tendo o autor afirmado na petição inicial que foi obrigado

pela reclamada a se submeter ao procedimento de vasectomia no ano de 2003 (Id. e67ac5a - Pág. 15 - 2º

parágrafo), porém, tendo em vista que a presente ação restou distribuída aos 08/02/2017, com fulcro no
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disposto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal vigente, acolho a prejudicial de mérito suscitada

pela reclamada e declaro a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, da causa de pedir

relacionada a obrigatoriedade da realização de vasectomia, pois anterior a 08/02/2012.

 

Destarte, resta prejudicada a análise da pretensão recursal do reclamante

relacionada a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, pois calcada na causa de

pedir atinente a obrigatoriedade da realização de vasectomia (Id. 6d2f354 - Pág. 7/14 - item 'V").

 

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS FÉRIAS

 

Esclareça-se que, ao contrário da tese recursal, tendo o contrato

perdurado no período compreendido entre 1º/08/2000 a 02/05/2015, as alterações de direito material

trazidas pela Lei nº 13.467/2017 são inaplicáveis ao contrato firmado com o reclamante e, portanto,

ainda que fosse o caso, inaplicável a redação do § 2º do artigo 11 do Estatuto Consolidado.

 

Não há dúvida, neste aspecto, que os novos contratos firmados sob a égide

da nova lei a ela se submetem, mas as novas regras também se aplicam aos contratos em curso,

respeitados os direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada, conforme regra basilar de

Estado de Direito insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e também o disposto no art. 6º

do Decreto-Lei 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil), que dispõe:

 

"6º: A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado

segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o

seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré

fixo, ou condição pré estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3º Chama-se coisa julgada ou caso

julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso" (grifos acrescentados).
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No mesmo sentido, a CLT possui norma de transição similar, ao

estabelecer no artigo 912 que "Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às

relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação" (grifos acrescentados).

 

Ocorre que o presente contrato encerrou-se em período anterior a

vigência das alterações trazidas pela Lei 13.467/2017.

 

Dessa forma, no caso em tela, devem ser observadas as normas materiais

do tempo da relação de emprego.

 

O prazo prescricional de 2 (dois) anos se refere ao ajuizamento de

demanda após o término da relação contratual, sendo certo que as parcelas do contrato são abrangidas

pela prescrição quinquenal.

 

Posto isso, à exceção do FGTS, pronunciada a prescrição das parcelas

anteriores a 08/02/2012, não há prescrição das férias dos períodos aquisitivos de 2010/2011, 2011/2012

e 2012/2013, como equivocadamente suscita a reclamada.

 

Nos termos do artigo 149 do Estatuto Consolidado, "A prescrição do

direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do

término do prazo mencionado no art. 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho", ou

seja, o direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração tem como

marco inicial o término do prazo concessivo.

 

O prazo concessivo das férias de 2010/2011 findou-se em 31/10/2012, o

de 2011/2012 em 31/10/2013 e o de 2012/2013 em 31/10/2014.
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Rejeito a referida prejudicial de mérito.

 

DO MÉRITO

 

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

 

Insurge-se a reclamada em face da r. decisão de origem que reconheceu o

vínculo empregatício entre as partes no período compreendido entre 1º/08/2000 a 02/05/2015. Alega que

o vínculo de emprego é incompatível com o ministério pastoral. Aduz não terem sido demonstrados os

requisitos para o reconhecimento da relação empregatícia.

 

Em que pese as brilhantes considerações tecidas pela MMª. Juíza

Relatora, ouso delas divergir, nos seguintes termos:

 

Prospera o inconformismo.

Isso porque, tendo a reclamada admitido a prestação de serviços - fato

constitutivo - incumbia-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 818, II da CLT e 373, II do CPC, de cujo

encargo desvencilhou-se satisfatoriamente.

Verifica-se que o depoimento da 1ª testemunha patronal, Sr. Isac, deixou

assente a inexistência de subordinação, assim como a inexistência de inserção em estrutura hierárquica e

operacional, tratando-se de trabalho vocacionado, voltado à vida espiritual e às pessoas. Confira-se que "o

pastor não tem chefe na igreja; ... que o reclamante o ajudou muito na vida espiritual, dando orientações

sobre como cuidar das pessoas e como ser pastor; ...que o reclamante não era obrigado a ficar das 7h às

22h na igreja ...; ... que como pastor tem liberdade para fazer outras coisas durante o dia depois da

realização do culto, como por exemplo fazer uma visita, etc ...; que já acompanhou o reclamante em

visitas, velórios, orações em casas de fiéis; ... que para ser pastor tem que ter vocação, amor pelo povo e

 (fls.pelas almas; ... que o depoente como pastor não tem ninguém que fiscalize seu trabalho; ..."

1.099/1.100; id. 5da9114, págs. 2/3).
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No mesmo sentido, o depoimento da 2ª testemunha patronal, Sr. Osvaldo,

evidenciou o caráter religioso, atendimento espiritual e evangélico dos trabalhos, assim como a

inexistência de subordinação e pessoalidade. Afirmou que "... participou de algumas reuniões junto com

o reclamante; ... que sabe que o reclamante desenvolvia reuniões com os fiéis, fazia visitas e

atendimentos espirituais, trabalhos de evangelização, ...; que cada pastor geralmente fica responsável

por estabelecer a sua agenda, ou seja, cada pastor estipula em que horário vão acontecer as atividades

acima descritas; ... que não existem metas para arrecadação de valores junto aos fiéis; ... que o pastor

pode se fazer substituir por qualquer outro pastor, inclusive aquele que estar faltando indicar um

 (fls. 1.129/1.130; id. 9f14622, págs. 3/4).substituto para o seu lugar; ..."

O depoimento da 1ª testemunha do reclamante, Sr. Gilvan, por sua vez,

não se reveste da necessária imparcialidade, pois, em contradita, reconheceu que "é amigo do reclamante"

e que houve troca de favores, por prestarem depoimentos como testemunhas em processos recíprocos (fl.

1.097; id. d53a854, pág. 7). Todavia, ainda que assim não fosse, o fato é que seu depoimento, excluídos

os excessos com o nítido anseio de favorecer o reclamante, a exemplo das "punições", acabou por

corroborar a tese da defesa.

Senão, vejamos:

O Sr. Gilvan afirmou que era o Bispo Clodomir quem dava "orientações"

ao depoente e ao reclamante quanto ao trabalho a ser realizado e quanto ao conteúdo das pregações,

situação que nem de longe se assemelha ao trabalho subordinado, mediante cumprimento de regras, pois

estão, indiscutivelmente, afetas ao perfil espiritual e religioso de cada igreja evangélica, que, como é

cediço, são muitas. Não bastasse, também afiançou que "tem que ser membro da igreja para ser pastor;

que o reclamante foi membro e obreiro da igreja; que obreiro é aquele que auxilia a igreja, que tal

trabalho é voluntário; ... que para ser pastor tem que ter um bom desempenho como obreiro e então 'é

 (fls. 1.097/1.099; id. d53a854, pág. 7 e id. 5da9114, págs. 1/2), afirmações quelevantado a pastor'"

deixam assente que a continuidade dos trabalhos, após galgado a pastor, se deu em razão do crescimento

espiritual e do bom desempenho dos trabalhos voluntários executados pelo reclamante, sempre na

disseminação do Evangelho e na pregação da palavra de Deus, razão de ser da própria igreja.

No que concerne ao depoimento da 2ª testemunha do reclamante, Sra.

Maria das Graças, não se vislumbra motivo capaz de macular seu depoimento, pois o fato de ter acolhido

o reclamante em sua casa, quando expulso da igreja, é perfeitamente plausível em razão das atividades

religiosas e humanitárias desenvolvidas. De qualquer forma, acabou por chancelar a tese da defesa, ao

admitir a ausência de pessoalidade ( ) e o"... que as vezes acontecia de um pastor substituir o outro; ..."
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trabalho nitidamente religioso e voluntário ("... que a depoente ajuda todas as pessoas, ...; ... que nos

) (fl. 1.098; id.cultos eram pregadas a palavra de Deus; ... que o trabalho de obreira era voluntário; ..."

5da9114, pág. 1).

Como se vê, diante da ausência de conjugação dos requisitos dispostos nos

arts. 2º e 3º da CLT, imprescindíveis à configuração do vínculo de emprego, merece reforma a r. sentença

de origem, para expungir da condenação o reconhecimento do vínculo de emprego, com os consequentes,

julgando improcedentes os pedidos da ação.

 

 

Isto posto,

 

ACORDAM os Magistrados da 18ª Turma do Tribunal Regional do

Trabalho da Segunda Região em:  dos recursos,  as preliminares e prejudiciais arguidasconhecer rejeitar

e, no mérito,  ao apelo da reclamada, para expungir da condenação oDAR PROVIMENTO

reconhecimento de vínculo empregatício com os consequentes, nos termos da fundamentação e, por

conseguinte, julgar  a ação. Custas, em reversão, a cargo do reclamante, de cujoimprocedente

recolhimento fica isento, na forma da lei (fl. 1.278).

Votação: por maioria de votos, vencida a Relatora originária; prevalecendo

o voto da Exma. Desembargadora Lilian Gonçalves, Redatora designada.

Presidiu a sessão a Exma. Desembargadora Lilian Gonçalves.
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  Tomaram parte no julgamento os Exmos. Magistrados Soraya Galassi

Lambert (relatora), Lilian Gonçalves e Waldir dos Santos Ferro.

 Presente o I. Representante do Ministério Público do Trabalho.

 

 
 

LILIAN GONÇALVES
Redatora Designada

 

R-21.01

 

 

Voto do(a) Des(a). SORAYA GALASSI LAMBERT / 18ª Turma - Cadeira 1

VOTO VENCIDO

PJE TRT/SP Nº 1000193-61.2017.5.02.0053

RECURSO ORDINÁRIO - 18ª TURMA

ORIGEM: 10ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - ZONA

SUL

RECORRENTES: DILSON FERNANDES DE ASSIS e IGREJA

UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATORA: SORAYA GALASSI LAMBERT
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Adoto o relatório da r. sentença de Id. 61b65cc, complementada pela r.

sentença em sede de embargos de Id. 1b87ae6, que julgou   os pedidosparcialmente procedentes

formulados por na reclamatória trabalhista ajuizada em face de DILSON FERNANDES DE ASSIS IGR

.EJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

Inconformado, recorre ordinariamente o reclamante, por meio das razões

de Id. 6d2f354, requerendo a reforma da r. decisão de origem, insurgindo-se em relação aos seguintes

temas: I - salário utilidade - residência e automóvel, II - pagamento em dobro dos sábados com acréscimo

de 50%, III - majoração da indenização por danos morais e IV - honorários advocatícios.

A reclamada, por sua vez, recorre ordinariamente, por meio das razões de

Id. 2a268b1, requerendo a reforma da r. decisão de origem. Argue, preliminarmente, a incompetência

desta Especializada em razão das matérias relacionadas ao vínculo de emprego, danos morais e retificação

da GFIP, que ensejaria julgamento  e nulidade da r. sentença em razão da suspeição dasextra petita

testemunhas. Invoca a prescrição quinquenal do FGTS, a prescrição total do dano moral e a prescrição

quinquenal do 13º salário e férias do ano de 2010. No mérito, insurge-se em relação aos seguintes temas: I

- vínculo de emprego, II - verbas trabalhistas, III - horas extras, IV - intervalo interjornada, V - dano

moral - redução do valor da condenação, VI - aplicação do IPCA-E e VII - obrigações de fazer.

Preparo comprovado sob Id. 36c2662.

Contrarrazões de Ids. d8f0fae e 6b21c10.

É o .relatório

V O T O

Juízo de admissibilidade

Conheço dos recursos ordinários, por presentes os pressupostos de

admissibilidade.

Em razão das prejudicialidades das matérias relacionadas as preliminares,

prejudicial de mérito e vínculo de emprego, passo a analisar, inicialmente, o apelo recursal da reclamada.

RECURSO DA RECLAMADA

Preliminares
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1. Incompetência da Justiça do Trabalho. Vínculo de emprego. Dano

moral.

Não prospera o inconformismo recursal.

As controvérsias na presente ação têm origem na alegada relação de

emprego que teria havido entre o reclamante e a reclamada e, portanto, nos termos do artigo 114 da

Constituição Federal, é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das matérias relacionadas

ao reconhecimento de vínculo de emprego (sejam quais forem seus argumentos ou fatos de origem) e

indenização por danos morais.

Frise-se que o reconhecimento do dever de indenizar deriva

exclusivamente da eventual relação empregatícia havida entre o autor e a reclamada, não havendo que se

afastar a competência material desta Justiça Especializada antes da apreciação do pedido de vínculo

empregatício.

Além disso, ao contrário da tese recursal, o simples fato de o reclamante

ter exercido o ministério de pastor na igreja reclamada não tem o condão de afastar a competência desta

Especializa para apreciação do preenchimento ou não dos requisitos configuradores da relação

empregatícia.

Rejeito a referida preliminar.

2. Incompetência da Justiça do Trabalho. Julgamento .extra petita

Retificação da GFIP.

Nesse ponto, razão assiste à reclamada.

Com efeito, a Justiça do Trabalho não tem competência para determinar a

retificação da GFIP, sendo este o entendimento sedimentado no âmbito do C. TST:

"RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO

TRABALHO PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS

PREVIDENCIÁRIOS. A competência para determinar à Previdência Social a averbação do tempo de

serviço reconhecido judicialmente, com fins previdenciários, não se encontra no rol das matérias inseridas

na competência da Justiça do Trabalho insculpido no artigo 114 da Constituição da República.

Precedentes desta Corte superior. Recurso de revista conhecido e provido"

(RR-33900-37.2007.5.15.0114, Rel. Ministro Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, DEJT 28/10/2011).
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"RECURSO DE REVISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE

EMPREGO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS.

INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROVIMENTO. 1. A competência

ratione materiae da Justiça do Trabalho está delimitada no artigo 114 da Constituição Federal, não se

encontrando em seu rol a competência para determinar a órgão previdenciário a averbação de tempo de

serviço reconhecido judicialmente. 2. Assim, excede a competência da Justiça do Trabalho, especialmente

diante do teor do artigo 109, I, e § 3º, da Constituição Federal, determinação de averbação do tempo de

serviço e contribuição relativo a vínculo de emprego. Precedentes. 3. Recurso de revista de que se

conhece e a que se dá provimento" (RR-68600-55.2007.5.15.0044, Rel. Ministro Guilherme Augusto

Caputo Bastos, 2ª Turma, DEJT 30/09/2011).

Aliás, O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso

Extraordinário nº 569.056 consagrou o entendimento contido na Súmula nº 368, I, do Colendo Tribunal

Superior do Trabalho, aprovando proposta de edição de súmula vinculante sobre o tema:

"Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Competência da

Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da Constituição Federal. 1. A competência da Justiça do

Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução das contribuições

previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. 2. Recurso

extraordinário conhecido e desprovido".

A Excelsa Corte entendeu que a decisão trabalhista que não dispõe sobre o

pagamento de salário, mas apenas se limita a reconhecer o vínculo empregatício, não constitui título

executivo judicial no que se refere ao crédito das contribuições previdenciárias. O mesmo raciocínio se

aplica ao pleito de recolhimentos previdenciários de parcelas salariais quitadas ao longo do contrato.

Portanto,  reformando a r. sentença no aspecto, paraacolho a preliminar,

reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento de

contribuições previdenciárias sobre eventuais parcelas pagas durante a relação mantida entre as partes,

bem como determinar a retificação da GFIP.

Extingue-se, neste aspecto, sem resolução de mérito, o pedido de

recolhimentos previdenciários relativos às parcelas já quitadas no transcurso da relação empregatícia, bem

como de retificação da GFIP.

3. Nulidade da r. sentença. Suspeição das testemunhas ofertadas pelo

reclamante.
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A irresignação recursal não merece ser acolhida.

Cumpre esclarecer, de início, que a discordância da parte quanto ao

depoimento de alguma testemunha, sua eventual inexatidão, falsidade ou contraditoriedade, não impõe

anulação da r. decisão de origem, mas tão somente sua reforma, se o caso, se existente provas

convincentes neste sentido.

Ainda que assim não fosse, verifico não ter a reclamada se desincumbido

do encargo comprobatório de comprovar a alegada amizade íntima com o reclamante, bem como a

inimizade com os dirigentes da igreja, que ensejasse o reconhecimento de suspeição das testemunhas

trazidas em Juízo pelo autor.

Não se acolhe contradita à testemunha pelo simples fato de litigar contra a

mesma reclamada, ainda que a ação possua mesmos pedidos e patrono. Nesse sentido o entendimento

consolidado na Súmula 357 do TST: "TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A MESMA RECLAMADA.

SUSPEIÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Não torna suspeita a testemunha o

simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador."

Além disso, noto que as fotos inseridas nos autos pela recorrente

demonstram tão somente relacionamento do reclamante entre as testemunhas em eventos atinentes à

igreja, que não enseja, por si só, amizade íntima apta a configurar a suspeição das testemunhas.

Ainda que a testemunha Gilvan tenha mencionado ser "amigo do

reclamante", além de tal afirmação novamente decorrer das atividades que desempenhavam no ambiente

da reclamada, não se vislumbra do testemunho intenção de favorecimento de alguma das partes na relação

processual.

Restou evidente nos autos que as atividades desempenhadas pelo

reclamante em benefício da reclamada englobavam realizar visitas regulares a membresia, gerando

confiança necessária para que permanecesse em sua casa, o que também não pode ensejar a pretendida

suspeição da testemunha Maria das Graças.

Por tais razões, não há que se falar em anulação do julgamento.

Rejeito a referida preliminar.

Prejudiciais de mérito

4. Prescrição quinquenal. FGTS.
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Pretende a reclamada o reconhecimento da prescrição quinquenal do

FGTS.

Contudo, sem razão.

O E. Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Pleno, decidindo o tema

608 de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário com Agravo 709212), por maioria, declarou a

inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto 99.684/1990, na parte em

que ressalvavam o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, haja vista que violavam o disposto no art.

7º, XXIX, da Constituição da República. Contudo, houve estipulação de efeitos (prospectivos)ex nunc

para a mencionada decisão.

Frise-se que, diante da modulação dos efeitos da decisão do E. STF, a

Súmula 362 do C. TST foi alterada da seguinte maneira:

"Súmula 362.  I - Para os casos em que a ciência daFGTS. Prescrição.

lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o

não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do

contrato; II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se

o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco

(STF-ARE-709.212/DF) (grifei).anos, a partir de 13.11.2014

Assim, nos casos em que a ciência da lesão ocorreu em data anterior a

13/11/2014 (extinção do contrato de trabalho com ajuizamento da reclamação em data anterior a

13/11/2014, por exemplo), permanece trintenária a prescrição da pretensão de reclamar contra o não

recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato.

No caso em tela, considerando que a presente reclamação foi ajuizada em

08/02/2017, e, por consequência, em data posterior a 13/11/2014, mas de relação de trabalho do período

compreendido entre 1º/08/2000 a 02/05/2015, aplicável a prescrição trintenária do FGTS.

Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal do FGTS.

Rejeitoa referida prejudicial de mérito.

5. Prescrição quinquenal. Dano moral.
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O reconhecimento da prescrição quinquenal no tocante a pretensão de

indenização por danos morais, da causa de pedir relacionada a obrigatoriedade da realização de

vasectomia, é medida que se impõe, haja vista tratar-se de fundo de direito (situação jurídica fundamental

que embasa o pedido de indenização). Súmula 85 do E. STJ. Inteligência da Súmula 294 do C. TST.

De fato, as ações que envolvam os direitos da personalidade relativos ao

estado da pessoa (nome, honra, filiação, disposição do próprio corpo, etc) são imprescritíveis.

Entretanto, as lesões de direitos imateriais comportam, dentre outras, uma

reparação em pecúnia. As pretensões de caráter reparatório, em pecúnia, às quais a lei não estipula prazos,

prescrevem nos termos da regra geral e, portanto, aplicável a prescrição quinquenal trabalhista.

Destarte, tendo o autor afirmado na petição inicial que foi obrigado pela

reclamada a se submeter ao procedimento de vasectomia no ano de 2003 (Id. e67ac5a - Pág. 15 - 2º

parágrafo), porém, tendo em vista que a presente ação restou distribuída aos 08/02/2017, com fulcro no

disposto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal vigente, suscitadaacolho a prejudicial de mérito

pela reclamada e declaro a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, da causa de pedir

relacionada a obrigatoriedade da realização de vasectomia, pois anterior a 08/02/2012.

Destarte, resta prejudicada a análise da pretensão recursal do reclamante

relacionada a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, pois calcada na causa de pedir

atinente a obrigatoriedade da realização de vasectomia (Id. 6d2f354 - Pág. 7/14 - item 'V").

6. Prescrição quinquenal. Férias.

Esclareça-se que, ao contrário da tese recursal, tendo o contrato perdurado

de 1º/08/2000 a 02/05/2015, as alterações de direito material trazidas pela Lei nº 13.467/2017 são

inaplicáveis ao contrato firmado com o reclamante e, portanto, ainda que fosse o caso, inaplicável a

redação do § 2º do artigo 11 do Estatuto Consolidado.

Não há dúvida, neste aspecto, que os novos contratos firmados sob a égide

da nova lei a ela se submetem, mas as novas regras também se aplicam aos contratos em curso,

respeitados os direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada, conforme regra basilar de

Estado de Direito insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e também o disposto no art. 6º do

Decreto-Lei 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil), que dispõe:

"6º: , respeitados o ato jurídicoA Lei em vigor terá efeito imediato e geral

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo
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a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu

titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré fixo, ou

condição pré estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a

decisão judicial de que já não caiba recurso" (grifo nosso).

No mesmo sentido, a CLT possui norma de transição similar, ao

estabelecer no artigo 912 que "Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações

" (grifo nosso).iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação

Ocorre que o presente contrato encerrou-se em período anterior a vigência

das alterações trazidas pela Lei 13.467/2017.

Dessa forma, ao caso em tela, devem ser observadas as normas materiais

.do tempo da relação de emprego

O prazo prescricional de 2 (dois) anos é para ajuizamento de demanda

após o término da relação contratual, sendo certo que as parcelas do contrato são abrangidas pela

prescrição quinquenal.

Posto isso, à exceção do FGTS, pronunciada a prescrição das parcelas

anteriores a 08/02/2012, não há prescrição das férias dos períodos aquisitivos de 2010/2011, 2011/2012 e

2012/2013, como equivocadamente suscita a reclamada.

Nos termos do artigo 149 do Estatuto Consolidado, "A prescrição do

direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do

término do prazo mencionado no art. 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho", ou seja,

o direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração tem como marco

inicial o término do prazo concessivo.

O prazo concessivo das férias de 2010/2011 findou-se em 31/10/2012, o

de 2011/2012 em 31/10/2013 e o de 2012/2013 em 31/10/2014.

Rejeito a referida prejudicial de mérito.

Mérito

7. Vínculo de emprego.

Insurge-se a reclamada em face da r. decisão de origem que reconheceu a

relação de emprego do reclamante pelo período compreendido entre 1º/08/2000 a 02/05/2015. Alega que
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o vínculo de emprego é incompatível com o ministério pastoral. Aduz não terem sido demonstrados os

requisitos para o reconhecimento da relação empregatícia.

Pois bem:

A caracterização do vínculo empregatício depende da presença

concomitante dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º do Estatuto Consolidado: pessoalidade,

onerosidade, continuidade temporal e subordinação jurídica.

Tendo sido admitida a prestação de serviços, a reclamada atraiu para si o

ônus da prova quanto a ausência da relação de emprego (art. 818, II, CLT c/c Súmula 212 do C. TST).

Cumpre esclarecer, de início, que as elucubrações da reclamada quanto a

suposta suspeição das testemunhas Gilvan e Maria das Graças já restou afastada em tópico próprio deste

v. .decisum

De fato, o exercício do ministério religioso por pastores, padres ou líderes

de outras crenças - bem como de funções administrativas inerentes e conexas a este mister - não enseja o

reconhecimento do liame empregatício se o objeto de sua atividade tem cunho genuinamente religioso,

como a propagação da fé e orientação espiritual dos fiéis.

Nesta hipótese entende-se não ser o líder religioso subordinado à

congregação nos moldes trabalhistas, atuando apenas na difusão da crença em que acredita. Eventuais

valores recebidos pela entidade religiosa não caracteriza remuneração, mas verba destinada à sua

subsistência e de seus familiares.

No entanto, a partir do momento em que uma entidade religiosa impõe aos

seus líderes o atingimento de metas de arrecadação assume natureza eminentemente mercantil, devendo

se submeter à legislação trabalhista, como as demais pessoas jurídicas que exercem atividade econômica.

Neste caso é irrelevante que o líder religioso tenha se convertido à ideologia que propagava.

Nesse sentido, sentido transcrevo julgamentos do C. TST:

"RECURSO DE REVISTA - VÍNCULO DE EMPREGO - PASTOR DE

IGREJA - NATUREZA VOCACIONAL E RELIGIOSA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS -

NÃO CARACTERIZAÇÃO. A relação de emprego é configurada quando presente a pessoalidade, a não

eventualidade, a dependência em relação ao tomador de serviços e a percepção de salário, conforme

determina o art. 3º da CLT. Ocorre que, na afinidade constituída pela fé, não obstante a presunção comum

de que há total dissociação dos valores e necessidades terrenas, não se divisa prestação de serviços
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necessariamente voluntária/gratuita, esporádica ou sem organização estrutural, sendo factível a ocorrência

dos pressupostos do liame celetista nesta relação. Por estas razões, muito além da simples aferição dos

requisitos para o vínculo empregatício, deve-se averiguar , a constituição das instituiçõesin casu

eclesiásticas, a sua relação com o Estado, bem como a concreta natureza e a finalidade das atividades

prestadas pela instituição religiosa. Inexistente, dessarte, no caso , elementos suficientes asub judice

descaracterizar o cunho religioso da relação estabelecida entre o autor e a igreja reclamada. Isso porque,

apesar da similaridade à relação empregatícia, o vínculo formado entre as partes é destinado à assistência

espiritual e à propagação da fé, em proveito, não da pessoa jurídica eclesiástica, mas, sim, da comunidade

atendida pelo templo religioso. Recurso de revista conhecido e provido (omissis)" (RR -

1000-31.2012.5.01.0432, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento:

09/03/2016, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/03/2016).

(...)

"II - RECURSO DE REVISTA. PASTOR DE IGREJA. VÍNCULO DE

EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Trata-se de demanda em que pastor de igreja pretende o

reconhecimento do vínculo de emprego com a Igreja, referente ao período em que exerceu esse ofício. A

Corte Regional manteve a improcedência da reclamação, ao fundamento de que a atividade do autor é de

cunho estritamente religioso, na medida em que o ofício realizado foi motivado por uma vocação religiosa

e visava principalmente a propagação da fé. No entanto, verifica-se a existência do vínculo de emprego

. No entanto, restou apurado nos autos, pelos fatos e provas fartamente descritos pelo Regional, que: a) os

pastores precisavam estar presentes a reuniões habituais, em que eram doutrinados (treinados) para o

atendimento de campanhas de arrecadação de receitas; b) havia horário diário definido para o exercício

desse trabalho, sujeito a fiscalização e com folga semanal; c) os depoimentos revelaram a vinculação à

Central de Curitiba, onde ocorriam reuniões periódicas com a definição de diretrizes a serem seguidas e

para onde o autor deveria se reportar caso tivesse algum problema administrativo; d) o trabalho, de

natureza não eventual, destinado ao atendimento das necessidades da instituição, consistia no

gerenciamento da igreja e na participação obrigatória em cultos e programas de rádio e televisão, cujo fim

não era a divulgação da ideologia da instituição religiosa, mas sim a arrecadação de receita, servindo a

religião apenas de meio para o convencimento dos fiéis; e, e) os pastores trabalhavam, na verdade, pela

remuneração mensal, como vendedores da ideologia religiosa da entidade, com obrigação de atingir

quotas obrigatórias de venda de revistas e jornais, com subordinação a metas de arrecadação, sob pena de

despedida. Por outro lado, o autor não se limitava a trabalhar mediante diretrizes institucionais gerais de

exercício da fé religiosa. Atuava cumprindo tarefas determinadas, mediante fiscalização (com controle

direto e indireto de desempenho) e de forma remunerada, cumprindo os objetivos da instituição, em que

angariar receita era o objetivo principal, que era realizado com o auxílio persuasivo da religião junto aos

fiéis. Diante desse quadro, o fundamento do Regional de que "o autor tornou-se membro da reclamada,
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movido por fatores que não se coadunam com os econômicos, conforme se extrai da ficha pastoral, à fl.

244, onde consta como motivo de sua conversão o seguinte: desenganado pelos médicos" não se mostra

apto a afastar o vínculo. A ficha pastoral de ingresso na instituição e de conversão à ideologia da igreja

teve o seu conteúdo descaracterizado pelos depoimentos, sendo o contrato de trabalho um contrato

realidade, cuja existência decorre do modo de prestação do trabalho e não da mera declaração formal de

vontade. Esta Corte Superior, em situações idênticas, reconheceu o vínculo de emprego de pastor de

igreja. Precedentes. Reconhecida a relação de emprego do autor com a Igreja Universal do Reino de

, devem os autos retornar àDeus, referente ao período em que desempenhou as funções de pastor

origem, a fim de que examine as verbas decorrentes dessa relação. Recurso de revista conhecido por

violação do art. 3º da CLT e provido, no particular (omissis)" (Processo: RR 1007-13.2011.5.09.0892,

Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro Aloysio Corrêa da Veiga) (grifei).

Dessa forma, resta verificar se a reclamada utilizava seus líderes religiosos

para atingir precípuas finalidades religiosas ou se a propagação da fé servia como subterfúgio para

mascarar uma atividade mercantil e capitalista.

In casu, amolda-se a segunda circunstância.

Com efeito, a primeira testemunha trazida pelo reclamante afirmou que

"trabalhou com o reclamante por cerca de anos na igreja de Mauá; que reclamante era o pastor 3º e o

depoente o 4º; (...) que não poderiam se fazer substituir nas funções; que quem dava as orientações ao

depoente e reclamante sobre o trabalho a ser realizado era o Bispo Clodomir que era quem dava aula para

todo os pastores do Brasil e era responsável pelo Estado de São Paulo; (...) que o Bispo Clodomir era

quem dava a orientação para o conteúdo das pregações na semana inclusive estipulando metas

financeiras; que se as metas financeiras não fossem alcançadas ou os valores arrecadados fossem

reduzidos havia punição; que as punições eram redução de ajuda de custo, redução do padrão do carro e

do apartamento fornecidos; que a campanha da fogueira santa ocorre de 6 em 6 meses aproximadamente e

serve para arrecadação de valores; que nessa campanha os fieis oferecem um bem a igreja como carro

apartamento, etc; (...) que havia incentivo aos pastores para pregar trechos da Bíblia que incentivam a

doação; (...) que além dos cultos atendiam aos fieis faziam visitas; (...) que para ser pastor tem que ter um

bom desempenho como obreiro e então "é levantado a pastor"; (...) que a ajuda de custo do depoente era

em média R$ 6.000,00; que acha que ajuda de custo do reclamante era um pouco maior; (...) que havia 6

cultos diários na igreja de Mauá; (...) que o reclamante fazia aproximadamente 6 cultos na semana; que

depende do dia a quantidade de cultos que o reclamante podia fazer de 1 até 3 cultos".

Tal depoimento demonstra o preenchimento de todos os elementos do

contrato de emprego. O autor não podia se fazer substituir por outra pessoa por sua própria vontade, a não

ser que houvesse designação pelo Bispo de outro pastor para substituí-lo, ou seja, o equivalente a outro
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empregado da mesma empresa; havia subordinação jurídica do reclamante ao Bispo Clodomir, com

efetivo controle de dias e horários dos cultos; havia o pagamento regular de salários, embora sob a

denominação de "ajuda de custo"; havia o estabelecimento de metas de arrecadação dos fiéis, as quais,

influenciavam diretamente nos benefícios concedidos ao autor (apartamento, porte do veículo).

No mesmo sentido, a segunda testemunha convidada pelo reclamante

declarou que "ficou na igreja por 12 anos; que frequentava a igreja de Mauá; que a depoente ia todos os

dias na igreja e o reclamante também; que a depoente chegava por volta das 6h30 e o reclamante já estava

lá, que a depoente chegava a esse horário para ajudar na preparação da primeira reunião às 7 horas; (...)

que não sabe se o reclamante poderia mandar outra pessoa estranha substituir", o que por óbvio não

poderia ocorrer.

Em que pese a primeira testemunha ofertada pela reclamada ter dito que "o

pastor não tem chefe na igreja; que o bispo é apenas para uma organização na igreja", relatou que

"diariamente " (grifei),o pastor principal da empresa passa ao depoente o que será trabalhado nos cultos

reforçando a fiscalização das atividades do pastor realizada pela reclamada. Além disso, embora procure

minimizar a ação de efetuar cobranças dos fiéis, assevera que "os pastores não são obrigados a pedir

dinheiro aos membros da igreja, mas normalmente pedem porque a bíblia determina; que o reclamante ia

a igreja todos os dias salvo no dia de folga, normalmente sábado; que havia no sábado uma reunião às 7

horas da manhã e depois da reunião o reclamante folgava", em outras palavras, que havia direcionamento

da igreja para que o pastor se valesse da "determinação bíblica" de arrecadação de valores dos fiéis,

conforme aduzido pela primeira testemunha trazida pelo autor. Prossegui, relatando que "o reclamante

fazia em média um culto por dia; (...) como pastor tem liberdade para fazer outras coisas durante o dia

depois da realização do culto, como, por exemplo, fazer uma visita, etc, mas tem que avisar o pastor

; que já acompanhou o reclamante em visitas, velórios, orações em casas de fieis". Por fim,responsável

confirma que "a "Fogueira Santa" é um voto de fé num propósito para que Deus transforme a vida da

pessoa; que a pessoa coloca "uma doação" do melhor que a essa pessoa tem, por exemplo, o salário da

pessoa, um carro, ou, se vendeu alguma coisa coloca aquele valor; (...) que como pastor nunca deixou de

falar no culto sobre as doações, dízimos, ofertas", o que ratifica que a igreja realiza campanhas regulares

de arrecadação de bens, com intuito de angariar fundos para a instituição, atuando em cunho empresarial.

Por fim, a segunda testemunha ofertada pela reclamada, ouvida por meio

de carta precatória no Juízo da 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, além de não saber informar

detalhes do vínculo mantido entre o reclamante e a igreja, confirmou que "encontra-se como Bispo; que

nessa condição encontram-se pastores sob sua responsabilidade; (...) que esses pastores se dedicam

exclusivamente à igreja; (...) que os pastores recebem ajuda de custo para sustento próprio e de sua

família".
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Assim, considerando o preenchimento dos requisitos elencados pelos

artigos 2º e 3º do Estatuto Consolidado, de molde a ensejar o reconhecimento do vínculo empregatício,

correta a r. decisão .a quo

Mantenho.

8. Verbas trabalhistas.

Requer a reclamada a exclusão da condenação no pagamento de verbas

trabalhistas. Alternativamente, requer a limitação da condenação no 13º salário de 2012 para 5/12 e a

exclusão do terço constitucional de férias dos períodos 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, deferidos em

dobro.

Com razão parcial.

Mantido o reconhecimento do vínculo de emprego nesta Corte revisora

nada a reparar no tocante ao deferimento das parcelas contratuais e rescisórias.

Ademais, inexiste previsão legal de exclusão do terço constitucional no

pagamento das férias em dobro por ausência de concessão e pagamento no prazo correto pela reclamada.

Contudo, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal das

parcelas anteriores a 08/02/2012, à exceção dos recolhimentos fundiários,  a r.reformo parcialmente

sentença para delimitar a condenação no 13º salário de 2012 para 11/12.

9. Horas extras. Intervalo interjornada.

Pretende a reclamada a reforma da r. sentença, que lhe condenou no

pagamento de horas extras, intervalo interjornada e reflexos respectivos. Alega o desempenho de cargo de

confiança. Argumenta contradições entre os testemunhos que rechaça o labor efetivamente empreendido

pelo reclamante. Alternativamente, requer que a condenação restrinja-se a uma média mensal de 6 dias e

ao período de setembro de 2013 a 19/02/2015. Aduz que o intervalo interjornada constitui-se em mera

infração administrativa.

Sem razão.

Preconiza o art. 62, II, do Estatuto Consolidado que não se aplica o regime

de horas extras aos gerentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para o mesmo efeito, os

diretores e chefes de departamento ou filial, desde que recebam gratificação de função de, no mínimo,

40% (quarenta por cento) do salário efetivo.
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Ao alegar o exercício de cargo de confiança, chamou a reclamada para si o

ônus da prova, na acepção do art. 818, II, da CLT, do qual entendo não ter se desincumbindo a contento.

É cediço que o cargo de confiança previsto no artigo 62, II, da CLT não se

reveste, hodiernamente, do mesmo rigor de outrora, nem exige que seu ocupante possua amplos poderes

de mando e gestão como se fosse verdadeiro substituto do empregador.

Não obstante, predomina em jurisprudência trabalhista, o entendimento de

que somente os ocupantes dos cargos elevados da unidade empresarial, loja, filial ou departamento, que

possuem determinado poder de gestão e/ou negociação, é que podem ser excepcionados ao regime legal

de horas extras, sob pena de banalizar-se o instituto e permitir a sua fraude generalizada.

Do exame percuciente do conjunto fático probatório coligido nos autos,

não verifico a existência de elementos comprobatórios capazes de evidenciar que o reclamante estava, de

fato, investido de poder de gestão e/ou representação, na forma preceituada pelo referido dispositivo legal.

Pontue-se que o reclamante sequer percebia gratificação de função de, no

mínimo, 40% do salário efetivo.

Posto isso, entendo que a ausência de reconhecimento de vínculo

empregatício não desincumbe a reclamada de manter o registro dos horários de seus empregados, na

forma da Súmula 338, I, do C. TST. E porque não carreados tais documentos, novamente atraiu para si o

encargo comprobatório de comprovar a jornada efetivamente empreendida pelo autor.

A primeira testemunha trazida pelo reclamante afirmou que "abriam a

igreja por volta da 6:30 e não tinha horário para sair que normalmente fechava a igreja entre 22/22:30;

que a folga dos pastores é aos sábados; que havia aulas aos sábados em média 3 por mês das 10 às 12/13

horas; (...) que faziam intervalo de 1/1:30 hora". No mesmo sentido, a segunda testemunha convidada

pelo reclamante asseverou que "chegava por volta das 6h30 e o reclamante já estava lá, que a depoente

chegava a esse horário para ajudar na preparação da primeira reunião às 7 horas".

A segunda testemunha convidada pela reclamada não acompanhou os

horários de labor do autor e a segunda testemunha afirmou que "o reclamante ia a igreja todos os dias

salvo no dia de folga, normalmente sábado; que havia no sábado uma reunião às 7 horas da manhã e

depois da reunião o reclamante folgava; (...) que o reclamante não era obrigado a ficar das 7h às 22h na

igreja mas às vezes ele ficava".
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Dessa forma,  a r. sentença para, do cotejo dosreformo parcialmente

testemunhos, fixar a jornada do reclamante de domingo a sexta, das 7h às 22h, porém, com 1h30m de

intervalo para descanso e refeição e 3 (três) sábados mensais, das 10h às 12h30.

Nada a reparar, entretanto, no tocante à condenação no pagamento de

horas extras, intervalo interjornada e reflexos respectivos, conforme fixadas na r. decisão , nema quo

tampouco em relação às delimitações pretendidas.

Frise-se, por fim, que, novamente contrário a tese recursal, durante o pacto

laboral firmado entre as partes, o desrespeito ao intervalo interjornada, previsto no artigo 66 da CLT,

ensejava a obrigação no pagamento do tempo de descanso não concedido acrescido do respectivo

adicional, conforme inteligência da Orientação Jurisprudencial 355 da SDI-I do C. TST e da Súmula 26

deste E. TRT da 2ª Região. Nada a reparar.

10. Dano moral.

Pretende a reclamada a exclusão da condenação ao pagamento de

indenização por danos morais em razão de que não teria sido comprovado comportamento abusivo da

reclamada. Alternativamente, pretende a redução do  indenizatório para o valor da última ajudaquantum

de custo ou equivalente a 3 vezes este valor.

Todavia, novamente sem razão.

O dano moral encontra-se irremediavelmente atrelado aos direitos que não

tenham estimativa patrimonial e à violação aos sentimentos mais nobres do ser humano. A aferição da

existência ou não do dano moral deverá observar, por consequência, a ofensa à honra, boa fama,

honestidade e dignidade do ser humano.

Com efeito, para que reste configurado o dano moral é essencial prova

inequívoca da existência de grave abalo para o empregado. Sob este contexto, destaca-se que para que

haja responsabilidade de reparar é preciso que concorram cumulativamente os seguintes elementos: a)

ação ou omissão do agente; b) culpa do agente; c) relação de causalidade; d) dano experimentado pela

vítima.

No caso em tela, a prática de ato ilícito pela reclamada restou sobejamente

demonstrada nos autos.

Com efeito, a primeira testemunha trazida pelo autor confirmou que "4

, o depoente , o pastor Wilians e pastorpastores foram acusados de roubo e desvio de ofertas o reclamante
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Ricardo; que o reclamante estava na igreja e chegavam 30 policiais, 10/16 pastores e 3 bispos; que

levaram o reclamante e o Ricardo para uma sala; que o depoente estava em outro lugar e o bispo o

chamou e quando ele chegou na igreja; que apreenderam o telefone e o ipad dos 4; que procuraram

dinheiro na igreja e depois os levaram para os apartamentos onde moravam para procurar dinheiro; que

como não acharam dinheiro foram com os seguranças para os bancos com as senhas e cartões; como

viram que não havia dinheiro no banco colocaram todos numa sala e os expulsaram da igreja; que a

reclamada deu 3 horas para que os acusados, inclusive, o reclamante saíssem dos apartamentos".

Além disso, a primeira testemunha convidada pela reclamada corroborou

que "houve grande repercussão na igreja entre os membros quando houve o desligamento do reclamante

em virtude da acusação de roubo".

Frise-se que, a despeito da acusação de desvio de valores da igreja e a

forma abrupta de retirada do autor do rol de pastores e membros, a reclamada não comprovou tais

alegações, haja vista o arquivamento do inquérito policial por absoluta falta de provas.

Aliás, o procedimento policial, iniciado em razão das acusações

perpetradas pela reclamada, ensejou o reviramento da vida pessoal do reclamante, como por exemplo,

quebra do sigilo bancário, causando-lhe constrangimentos a sua imagem e sua honra.

Se não bastasse, consta expressamente da ficha cadastral do autor

"ANOTAÇÕES - ROUBO - INQUÉRITO POLICIAL" (Id. 897e767 - Pág. 3).

Nestas condições de angústia, a dor moral é inegável, devendo ser mantido

o dever de indenização.

A fixação da indenização por danos morais deve levar em conta um

sistema de pesos e contrapesos que considere: a) a extensão do dano; b) a condição da vítima; c) a

condição do agente agressor e; d) o efeito pedagógico da medida.

O efeito pedagógico deve ser de tal monta que faça com que o réu cumpra

seu dever legal (artigo 157, I, CLT) e evite o dano futuro nos demais empregados.

Portanto, considerando estes fatores, reputo adequado o valor fixado na r.

sentença (R$ 120.000,00) para reparação por danos morais.

Desprovejo.

11. Correção monetária. IPCA-E. TR.
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Pretende a reclamada a reforma da r. sentença, requerendo a aplicação da

TR como índice de correção monetária dos créditos deferidos na presente demanda.

Pois bem:

Ressalvando posicionamento pessoal, me curvo à posição majoritária da E.

18ª Turma desta Egrégia Corte.

A correção monetária é apurada pela aplicação da Tabela Oficial para

Atualização de Débitos Trabalhistas, publicada por este Regional, com índices cumulativos da TR - Taxa

Referencial, de acordo com o disposto no artigo 39 da Lei n.º 8.177/91, que não sofreu alteração com a

Lei 12.703/12. A alteração da TR como índice de atualização oficial das tabelas só poderá ser efetuada se

houver mudança da legislação, já que a tabela é unificada nacionalmente.

Os artigos 18, 20, 21, 23, 24 da Lei n.º 8.177/91, que tiveram sua

inconstitucionalidade declarada pela ADIn 0493-0 de 1992, são inaplicáveis aos créditos trabalhistas,

prevalecendo a atualização pela TR a esses créditos.

A época própria da correção monetária é a partir do vencimento da

obrigação, ou seja, a partir do 1º dia útil do mês subsequente. O artigo 459 da CLT autoriza o pagamento

até o 5.º dia útil do mês subsequente. Porém ultrapassado esse prazo, a incidência da correção monetária

deve ser a da data do vencimento da obrigação, ou seja, o 1.º dia útil do mês subsequente.

Esses são os termos da Orientação Jurisprudencial nº 300 do C. TST:

"300 - EXECUÇÃO TRABALHISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA.

JUROS. LEI Nº 8.177/1991, ART. 39, E LEI Nº 10.192/2001, ART. 15. (DJ 11.08.2003. NOVA

REDAÇÃO - RES. 129/2005, DJ 20.04.2005). Não viola norma constitucional (art. 5°, II e XXXVI) a

determinação de aplicação da TRD como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, cumulada

com juros de mora previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/1991 e convalidado pelo artigo 15 da Lei nº

10.192/2001".

A 18ª Turma deste E. TRT da 2ª Região entende que deve ser aplicada a

TR para efeito do cálculo da correção monetária.

O parágrafo 7.º do artigo 879 da CLT dispõe que a correção monetária

deve ser feita pela TR. Esse dispositivo não foi declarado inconstitucional.

O TRT da 2ª Região assim editou Tese Jurídica Prevalecente:
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"23 - Índice de atualização monetária - Aplicação da TR. (Res. TP nº

07/2016 - DOEletrônico 19/12/2016). A TR continua sendo o índice aplicável para a atualização

monetária dos débitos trabalhistas".

O TST suspendeu julgamentos relativos ao IPCA.

O Min. Gilmar Mendes concedeu liminar suspendendo a aplicação do

IPCA.

Inaplicável o IPCA-E no caso dos autos, pois.

Provejo.

12. Obrigações de fazer.

Razão parcial assiste à reclamada.

As questões atinentes aos recolhimentos previdenciários do período

contratual e retificação da GFIP já foram extintas sem resolução de mérito neste v. acórdão.

No que concerne às anotações da CTPS, nada a reformar em razão da

manutenção do vínculo de emprego nesta Corte revisora.

Em contrapartida,   a r. sentença para determinarreformo parcialmente

que a reclamada seja previamente intimada, nos termos da Súmula 410 do E. STJ, para, no prazo de 8

(oito) dias após o trânsito em julgado, cumprir a obrigação de fazer consistente na anotação da CTPS nos

termos fixados na r. sentença, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia de

atraso no cumprimento, limitada ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RECURSO DO RECLAMANTE

13. Salário utilidade - residência e automóvel.

Não prospera o inconformismo recursal.

Conforme preconizado no item I do § 2º do artigo 458 do Estatuto

Consolidado "Para os efeitos previstos neste artigo,  as seguintesnão serão consideradas como salário

utilidades concedidas pelo empregador: I - vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos

 e utilizados no local de trabalho, " (grifei)empregados para a prestação do serviço .
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Outrossim, elucida o item I da Súmula 367 do C. TST: "A , ahabitação

energia elétrica e  fornecidos pelo empregador ao empregado, veículo quando indispensáveis para a

, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelorealização do trabalho, não têm natureza salarial

empregado também em atividades particulares" (grifei).

Ao contrário da tese recursal, verifico que a moradia e o veículo fornecido

ao autor não se dava como forma de contraprestação pelo serviço prestado, mas para que houvesse

possibilidade de melhor desempenho de seus misteres em prol da reclamada.

Nesse sentido, corroborou a primeira testemunha ofertada pelo reclamante

que "havia 3 carros na igreja, que são carros da igreja cedidos aos pastores", ou seja, para utilização no

desempenho das atividades.

As transferências de localidades dos pastores, narradas na petição inicial,

evidenciam que o fornecimento de habitação nas localidades ou proximidades da igreja se dava

essencialmente para que fosse viabilizado o trabalho.

Mantenho.

14. Pagamento em dobro dos sábados acrescidos do adicional de 50%.

Sem razão o reclamante.

Consta expressamente da r. sentença o deferimento das horas extras

laboradas nos sábados com adicional de 100%, inexistindo previsão legal ou normativa da nova

incidência de adicional de 50% sobre a dobra já deferida.

Nada a reparar.

15. Honorários advocatícios.

Novamente razão não assiste ao reclamante.

O presente feito foi distribuído ao 08/02/2017, em período anterior à

vigência da Lei 13.467/2017 (a partir de 11/11/2017).

Dessa forma, devem ser observadas as normas processuais incidentes na

data da distribuição do feito, vez que há de ser respeitado o direito da parte que avaliou os riscos de

ID. 4a5b88c - Pág. 30

Assinado eletronicamente por: LILIAN GONCALVES - 10/02/2021 12:27 - 4a5b88c
https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040612370498800000063691597
Número do processo: ROT 1000193-61.2017.5.02.0053
Número do documento: 20040612370498800000063691597

Documento assinado pelo Shodo



distribuição da demanda em conformidade à lei vigente, cabendo ao Juízo velar pelo princípio da

segurança jurídica, nos exatos termos do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, restando vedada

a decisão surpresa, em conformidade ao preconizado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios eram devidos na seara juslaboral quando a

parte autora encontrava-se assistida por sindicato de sua categoria profissional e comprovasse a percepção

de salário inferior ao dobro do mínimo legal ou que se encontrasse em situação econômica que não lhe

permitisse demandar sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, consoante disposto no art. 14 e 16 da

Lei 5.584/70.

Nesse sentido, o C. TST editou a Orientação Jurisprudencial nº 305 da

SDI-1.

No caso em tela, os requisitos supra expostos não foram preenchidos, pois,

embora beneficiário da gratuidade justiça, não comprovou o autor assistência sindical de sua categoria

profissional.

Desprovejo.

ANTE O EXPOSTO,   dos recursos ordinários interpostosCONHEÇO

para rejeitar as preliminares de incompetência material relacionada ao vínculo de emprego e ao dano

moral, bem como de nulidade da r. sentença em razão de suspeição das testemunhas ofertadas pelo

reclamante; rejeitar as prejudiciais de mérito atinentes aos recolhimentos fundiários e às férias; acolher a

preliminar de incompetência material para a determinação de retificação da GFIP, extinguindo sem

resolução de mérito este requerimento; acolher a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal da

pretensão de indenização por danos morais, da causa de pedir relacionada a obrigatoriedade da realização

de vasectomia, extinguindo com resolução de mérito; e, no mérito,  aoDOU PROVIMENTO PARCIAL

recurso da reclamada para I) delimitar a condenação no 13º salário de 2012 para 11/12; II) fixar a jornada

do reclamante de domingo a sexta, das 7h às 22h, porém, com 1h30m de intervalo para descanso e

refeição e 3 (três) sábados mensais, das 10h às 12h30; III) determinar a aplicação da Tabela Oficial para

Atualização de Débitos Trabalhistas, publicada por este Regional, com índices cumulativos da TR - Taxa

Referencial, como índice de correção monetária e IV) determinar que a reclamada seja previamente

intimada, nos termos da Súmula 410 do E. STJ, para, no prazo de 8 (oito) dias após o trânsito em julgado,

cumprir a obrigação de fazer consistente na anotação da CTPS nos termos fixados na r. sentença, sob

pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no cumprimento, limitada ao

total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e  ao recurso do reclamante, mantendo-se,NEGO PROVIMENTO

no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação do voto da Relatora.
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Prejudicada a análise da pretensão recursal do reclamante relacionada a

majoração do  indenizatório a título de dano moral, pois calcada na causa de pedir atinente aquantum

obrigatoriedade da realização de vasectomia (Id. 6d2f354 - Pág. 7/14 - item 'V"), fulminada pela

prescrição quinquenal.

SORAYA GALASSI LAMBERT

Juíza Relatora vencida

VOTO VENCIDO

TSF
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