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RELATÓRIO

Inconformado com a sentença, cujo relatório adoto, complementada pela

decisão de embargos de declaração, que julgou improcedente a reclamação, recorre Marcelo Silva

Ferreira, arguindo a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, pretendendo a reforma

do julgado quanto ao vínculo de emprego.

Custas dispensadas.

Contrarrazões apresentadas pela reclamada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR

1) Cerceamento de defesa

Argui que houve cerceamento de defesa, em razão de não terem sido

apreciadas pelo Juízo de primeiro grau as matérias ventiladas em embargos de declaração; que também

foi indeferida a oitiva de testemunha essencial à comprovação do vínculo de emprego; que não foi
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apreciado o pedido de intervenção do Ministério Público do Trabalho nos autos; que foi indeferido

pedido de realização de perícia médica formulado na inicial, para a comprovação de sua esterilidade

decorrente da vasectomia realizada por imposição da reclamada.

Da análise dos embargos de declaração, verifico que o reclamante alegou

omissão sobre questões devidamente apreciadas na sentença e que não há contradição entre fundamento e

decisão. Além disso, o Juízo de primeiro grau manifestou-se sobre todas as questões ventiladas na peça

de embargos.

A rejeição dos embargos de declaração, por entender o Juízo que a parte

pretendeu a modificação da sentença por meio de instrumento impróprio, não configura negativa de

prestação jurisdicional nem cerceamento de defesa.

Quanto ao indeferimento da oitiva da testemunha Sérgio Ricardo Veres,

na audiência realizada no dia 13 de junho de 2017, designou-se nova audiência, para o dia 03 de outubro

de 2017, e saíram cientes da audiência subsequente, as testemunhas Michael Henrique Pereira Lisboa e

Sérgio Ricardo Veres, Id "6a4211f".

Mediante despacho, Id "aa346a9", o Juízo adiou a audiência, para o dia 07

de novembro de 2017, e determinou que as testemunhas Michael Henrique Pereira Lisboa e Sérgio

Ricardo Veres seriam intimadas na forma do Provimento.

Em seguida, o reclamante requereu a oitiva da testemunha Sérgio Ricardo

Veres, por carta precatória, na comarca do Guarujá, sob a alegação de que "não poderá vir a esta

audiência, pois foi recentemente contratado em 18/09/2017, conforme cópia de páginas de sua CTPS,

documentos anexos", Id "f3c7272".

O Juízo determinou ao reclamante que comprovasse a mudança de

endereço da testemunha, Id "537426a". Então, o reclamante apresentou comprovante de endereço da

testemunha, Id "f54ca88".

A oitiva de testemunha por carta precatória pode ocorrer na hipótese de a

testemunha residir em comarca diversa do local de ajuizamento do processo.

Entretanto, o requerimento do reclamante, de que a testemunha Sérgio

Ricardo Veres saísse ciente da audiência posterior, faz presumir ao Juízo que essa testemunha residia na

comarca de São Paulo, uma vez que, na hipótese de ausência da testemunha na sessão posterior, o Juízo

somente poderia determinar a condução coercitiva na hipótese de ser essa residência da testemunha.
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Além disso, analisando os autos do processo nº 1000981-

71.2017.5.02.0701, em que Sérgio Ricardo Veres figura como reclamante, o Juízo de primeiro grau

constatou que essa testemunha já residia na comarca do Guarujá, ao menos desde 12 de junho de 2017,

data do ajuizamento daquela ação trabalhista, uma vez que há declaração nesse sentido na petição inicial.

Como não houve alteração de residência da testemunha, correta a decisão

do Juízo ao indeferir o requerimento de expedição de carta precatória.

De qualquer forma, a oitiva da referida testemunha para a comprovação

do vínculo de emprego revelou-se desnecessária, uma vez que, em seu depoimento pessoal, o recorrente

admitiu que se tornou pastor em virtude de sua vocação para pregar o evangelho, estando, assim,

subordinado diretamente à sua fé e consciência.

Em relação ao pedido de intervenção do Ministério Público do Trabalho, a

matéria em análise na presente reclamação torna desnecessária a remessa do processo àquele órgão para

emissão de parecer.

Por fim, a realização de perícia médica, para a comprovação da "condição

de homem estéril" do reclamante, também se revelou desnecessária, na medida em que há nos autos

laudo de espermograma, realizado em 28 de setembro de 2016, comprovando a esterilidade atual do

recorrente, Id "3227bf5", inexistindo, assim, cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Rejeito.

MÉRITO

1) Vínculo de emprego

Pretende a reforma, quanto ao vínculo, sob a alegação de que, no

exercício da função de pastor da reclamada, estavam presentes todos os elementos caracterizadores da

relação de emprego.
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Sustenta que a onerosidade estava presente, porque recebeu valores

mensais da reclamada; a pessoalidade, porque não podia ser substituído por outra pessoa; a habitualidade

e a subordinação também estavam presentes, porque se dedicava em tempo integral à igreja e se

reportava a superiores hierárquicos, bispos e pastores regionais.

A testemunha do reclamante afirmou que a sua percepção em relação à

atividade de pastor exercida pelo reclamante é que "o Autor acreditava na pregação realizada; que o

depoente nunca percebeu que o reclamante não acreditava na atividade realizada", Id "eb88e67".

Além disso, em seu depoimento pessoal, Id "6a4211f", o reclamante disse

que "foi membro (fiel) da reclamada desde o final de 2006", passou a ter maior participação na igreja

como fiel, auxiliando o pastor e levando novos fiéis, tornou-se pastor em junho de 2008, após ser

entrevistado por um dos bispos da igreja, ocasião em que "passou em casa para se despedir dos pais,

pediu demissão e passou a se dedicar em tempo integral à reclamada". Afirmou que, naquela época,

"entendia que tinha vocação para ser pastor para pregar o evangelho". Disse, ainda, que, atualmente, o

reclamante "também criou a igreja do Santuário, na Argentina".

É fato notório que todas as Igrejas têm uma hierarquia. A obediência à

hierarquia da Igreja não se confunde com subordinação jurídica. O mesmo se diga em relação ao

cumprimento das regras de ordem eclesiástica e litúrgica da reclamada.

O pastor exerce um ministério espiritual estando subordinado diretamente

à sua fé e consciência. No presente caso, o reclamante admitiu que se tornou pastor em razão de sua

vocação para pregar o evangelho e que, mesmo após deixar a reclamada, ainda o faz na igreja que criou.

Além disso, a testemunha do próprio reclamante afirmou que este atuava acreditando na pregação

realizada.

O ministério espiritual não se confunde com profissão. O repasse

financeiro não pode ser confundido com salário, retribuição por trabalho, mas sim como aporte

necessário para o desenvolvimento da atividade.

Ausentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, não há

vínculo a ser reconhecido.

Mantenho.
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DISPOSITIVO

Acórdão

Presidiu   o julgamento a Exma Sra. Desembargadora MAGDA

APARECIDA KERSUL DE BRITO.

Tomaram parte no julgamento os Exmos Srs. Magistrados  MAGDA

APARECIDA KERSUL DE BRITO (Relatora), MARIA FERNANDA DE QUEIROZ DA SILVEIRA

(Revisora), MARIA INÊS RÉ SORIANO.

 Presente o(a) I. Representante do Ministério Público do Trabalho.

Sustentação oral: Dra. Simone Galhardo (recda)

 

Acordam os Magistrados da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho

da Segunda Região em por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário interposto por Marcelo

Silva Ferreira, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento, mantendo íntegra a sentença,

tudo nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Magda Aparecida Kersul de Brito, relatora

VOTOS
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