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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
9ª Turma

PROCESSO TRT/SP nº 1000182-05.2018.5.02.0374

RECURSO ORDINÁRIO

ORIGEM: 4ª VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES

RECORRENTE: MARCIO LUIZ MARTINS

RECORRIDO(A): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - IURD

RITO ORDINÁRIO

 

 

 

Ação distribuída em 01/03/201. Sentença proferida em 11/02/2020.

Inconformado com a r. sentença de fls. 1372/1382, que julgou o feito

improcedente e cujo relatório adoto, o reclamante interpõe recurso ordinário, às fls. 1396/1446.

Pretende o autor a reforma da r. sentença alegando que são devidos os

seguintes títulos: declaração do vínculo de emprego, com as reparações daí decorrentes; indenização por

danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela ré, às fls. 1449/1485.

Não há parecer da M. D. Procuradoria do Ministério Público do Trabalho.

É o relatório.

 

V O T O

1. ADMISSIBILIDADE.
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Conheço do recurso interposto, porque presentes os pressupostos de

admissibilidade.

 

2. MÉRITO.

2.1. Vínculo de emprego.

Insurge-se o reclamante contra a decisão de origem, que julgou

improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e pedidos decorrentes.

Alega que foi admitido em 29/04/1989, para exercer a função de pastor

evangélico estadual, e foi dispensado em 27/08/2017. Aduz que recebia R$ 3.380,00 por mês (fls. 24).

Porém, razão não lhe assiste.

Isso porque, no caso, o vínculo existente entre o reclamante e a igreja é de

natureza religiosa e vocacional, decorrente da fé, sem subordinação empregatícia.

De acordo com o artigo 28º do Regimento Interno da igreja (fls. 606), "Pas

tor é o obreiro consagrado pela Igreja para administrar as ordenanças do Senhor Jesus Cristo e

. Da mesma forma, o parágrafo único, do art. 10º, do mesmoparticipar do governo da sua Igreja"

documento especifica que "Os obreiros são pessoas escolhidas de acordo com seu testemunho cristão.

Eles trabalham exclusivamente por livre e espontânea vontade por amor às almas, e de acordo com as

suas conveniências. Eles não têm nenhuma vinculação empregatícia com a Igreja, não recebem salários,

" (fls. 598).comissões, bônus ou coisa parecida que lhes motive prestar auxílio na Igreja...

O próprio reclamante, outrossim, assinou a declaração de que se tornou

pastou por livre deliberação e espontânea vontade, e de que a atividade seria desenvolvida sem visar

qualquer vantagem de ordem financeira, por se tratar de atividade estritamente religiosa, voltada para os

fiéis da igreja, sem que se estabeleça qualquer vínculo empregatício (fls. 796). Ressalte-se que o autor

não produziu qualquer prova que invalidasse o referido documento, ou que tenha sido coagido a assiná-lo.

É o que se extrai também do depoimento do reclamante, conforme trechos

abaixo destacados (fls. 1357/1359):

que trabalhou para a reclamada por 29 anos; que inicialmente como obreiros, depois
auxiliar de pastor e por último pastor; que como pastor foram 29 anos; que havia muita
cobrança de metas para arrecadação; que havia metas para vendas de produtos para
arrecadação e metas como dízimo; que ao longo da jornada, devido a cobrança excessiva
de metas e a humilhação, este não mais concordava com referido posicionamento; que
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; que após um período, não haviaingressou na reclamada pela oferta de salvação de almas
mais cobrança de salvação de almas e sim de metas; que houve um período que cuidava
de 18 igrejas; que seu objetivo sempre foi a pregação da palavra, passar a palavra de

. Deus para os fiéis AS REPERGUNTAS DO PATRONO DA RECLAMADA
 foi membro da igreja; RESPONDEU QUE: que o ingresso na reclamada foi de livre e

; que foi convidado para ser obreiro; espontânea vontade que desde o início, a proposta
; que após, como pastor, houve uma mudança de comportamentofoi de ganho de almas

da reclamada; que o depoente passou por todos os ritos litúrgicos da reclamada; que o
; quedepoente como obreiro não recebe nenhuma ajuda da igreja, somente como pastor

como membro, obreiro o intuito também é de ganho de almas; que auxiliam e muitas
vezes realizavam atividades como de um pastor fosse; que não havia remuneração por

; que a cobrança de metas passaram a ocorrer após a mudança para pastor; que aisso
cobrança de metas era progressiva, caso um mês o depoente arrecadasse 20 mil reais, no
mês seguinte deveria ser 25 mil reais e assim sucessivamente; que o depoente afirma que
seu casamento foi desmarcado em virtude de não batimento de meta; que na última igreja
que o depoente trabalhou, havia 3 pastores; que o depoente era responsável regional; que
caso o depoente não pudesse realizar o culto, deveria repassar a outro pastor, conforme
as informações da diretoria; que o depoente tinha os sábados de folga e não realizava
culto... (sublinhei)

No mesmo sentido, a testemunha Donizete, ouvida por carta precatória,

declarou que (fls. 1153/1155): "2) a pessoa para se tornar pastor tem que ser membro, depois se torna

obreiro, depois auxiliar do pastor e então pastor; a igreja leva em conta a dedicação do membro e o seu

; questionado sobre agrau de espiritualidade dentro da fé professada para que ocupe os cargos

" (sublinhei), demonstrando-se, portanto, o caráterdesignação, disse que obreiro e pastor são cargos;...

voluntário da função de pastor, não se tratando de relação de emprego.

A testemunha Vladimir, também ouvida por carta precatória, disse que "a

reclamada fornecia casa; que se a igreja fosse melhor fornecia carro; que tinha que prestar contas de

seus gastos com o salário; que no Equador não teve que prestar conta de nenhum valor do seu salário;

" (fls. 1105), o que leva à conclusão de que o valorque eventuais sobras não tinham que ser devolvidas

percebido pelo reclamante não correspondia a salário, mas sim ajuda de custo, o que afasta a onerosidade

no serviço prestado, nos exatos termos do o artigo 22, § 13, da Lei n. 8.212/91:

§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei, os
valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com
ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado. (Incluído pela Lei nº 10.170, de 2000).

Atente-se o autor que a prova emprestada (fls. 346 e seguintes) não se

sobrepõe aos elementos de convicção colhidos nos presentes autos, até porque as provas devem ser

realizadas perante o órgão julgador, uma vez que cada processo tem suas peculiaridades.

De ver-se o seguinte julgado do C. TST:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PASTOR EVANGÉLICO - RELAÇÃO DE
EMPREGO - NÃO-CONFIGURAÇÃO - REEXAME DE PROVA VEDADO PELA
SÚMULA Nº 126 DO TST. O vínculo que une o pastor à sua igreja é de natureza
religiosa e vocacional, relacionado à resposta a uma chamada interior e não ao intuito de
percepção de remuneração terrena. A subordinação existente é de índole eclesiástica, e
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não empregatícia, e a retribuição percebida diz respeito exclusivamente ao necessário
para a manutenção do religioso. Apenas no caso de desvirtuamento da própria instituição
religiosa, buscando lucrar com a palavra de Deus, é que se poderia enquadrar a igreja
evangélica como empresa e o pastor como empregado. (...) (TST - AIRR:
3652006320025050900 365200- 63.2002.5.05.0900, Relator: Ives Gandra Martins Filho,
Data de Julgamento: 02/04/2003, 4ª Turma, Data de Publicação: DJ 09/05/2003.)

Trata-se de trabalho altruístico.

Desta forma, não tendo sido descaracterizada a relação de cunho

vocacional e religioso entre reclamante e reclamada, e ausentes os requisitos expressos no artigo 3º da

CLT, não há falar em vínculo de emprego entre as partes, tampouco nos pedidos dele decorrentes.

Mantenho.

 

2.2. Indenização por danos morais.

Insurge-se o reclamante contra o indeferimento do pedido de reparação de

ordem moral, ao argumento de que "por imposição da reclamada os pastores eram obrigados a fazerem

"cirurgia de vasectomia sob pena de serem retirados da obra, em outras palavras, serem dispensados

(fls. 32).

Sem razão.

A Constituição Federal pelo seu artigo 5o., incisos V e X,

respectivamente, assegura: "o direito de reposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano

", e ainda, dispõem: "material, moral ou à imagem são invioláveis, a vida privada, a honra e a imagem

das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua

".violação

Os referidos dispositivos alçaram ao nível constitucional a proteção aos

interesses morais, os quais, lamentavelmente, vêm sendo utilizados sem o menor critério formador,

ocasionado a banalização de um instituto de tamanha importância, se bem empregado.

A boa fé, o respeito, a honra e a dignidade são obrigações dos indivíduos

em qualquer âmbito da sociedade.

Entretanto, da análise do conjunto probatório, não ficou demonstrado nos

autos os alegados constrangimentos e humilhações, ônus que competia ao reclamante, nos termos do art.

818 da CLT c.c art. 333, I, do NCPC, e do qual não se desincumbiu.
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O reclamante declarou "  que a maioria dos pastores não têm filhos; que o

" (fls. 1358).depoente tem um filho adotado

A esposa do autor, ouvida como informante, disse que "o reclamante

comentou a intenção de fazer o procedimento a depoente; que esposa de outros pastores conversaram

" (fls. 1358).com a depoente; que enfim, passou aceitando a realização do procedimento

A testemunha Vladimir, ouvida pela reclamada por carta precatória, disse "

que antes de ser contratado a reclamada estabeleceu como requisito que o depoente fizesse vasectomia o

que o depoente concordou; que o depoente já tinha uma filha; que tinha o sonho de ter um casal (...);

que não se recorda de nenhum pastor que teve filhos durante a função (...); que o depoente não tentou

" (fls. 1104/1105). Por sua vez, a testemunha Donizete, também ouvida por cartareverter a vasectomia...

precatória, declarou que "33) teve que fazer vasectomia quando os filhos nasceram e inclusive teve que

assinar um termo como se estivesse fazendo espontaneamente, mas se não assinasse sofria uma das

punições acima referidas; 34) no entendimento do depoente pastor que tem filhos é um pouco

"discriminado e acredita que isso ocorre porque as transferências demandam maior gasto financeiro;...

(fls. 1155).

Já a testemunha convidada pela ré disse "que os pastores não são

" (fls. 1359).obrigados a fazer vasectomia

Os documentos trazidos pela reclamada (fls. 816 e seguintes) comprovam

que, na igreja, havia diversos pastores com filhos.

Mas não é só. Na perícia realizada para apurar os fatos em análise (fls.

1172/1183), com esclarecimentos às fls. 1240/1242, fls. 1299 e fls. 1314, o perito concluiu:

15.1 Considerações do perito

Na realização da perícia médica foi apresentado documentos de interesse médico e no
qual o assistente técnico presente também teve acesso, onde demonstra, em
espermograma, a ausência de espermatozoides, condição que supõe a infertilidade e/ou
esterilidade do reclamante.

Não há comprovação documental e exame físico que comprove que o reclamante foi
submetido a vasectomia.

Não foi verificado que o reclamante teve submissão na reclamada para a realização de
vasectomia.

15.2Sobre a doença do Reclamante

Na perícia médica foi comprovado que o reclamante possui infertilidade, baseado no
espermograma apresentado no dia da perícia médica.

15.3Sobre a Incapacidade Laborativa

No momento da perícia médica não foi constatado incapacidade laborativa.
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15.4Sobre Dano Psíquico

No momento da perícia médica não foi constatado dano psíquico.

15.5Sobre Dano Estético

No momento da perícia médica não foi constatado dano estético.

Assim, nada consta dos autos a demonstrar que o reclamante foi obrigado

pela reclamada a realizar a cirurgia de vasectomia, sob pena de ser dispensado.

O assédio moral deve estar comprovado de forma robusta, eficaz,

contundente e cabal nos autos, o que não ocorreu neste caso, pelo que é incabível a condenação da

reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

Nego provimento.

 

Tomaram parte no julgamento os(as) Exmos(as) Srs(as) VALÉRIA

PEDROSO DE MORAES, WILDNER IZZI PANCHERI, SÔNIA APARECIDA COSTA MASCARO

NASCIMENTO.

Presidiu o julgamento a Exma. Sra. Desembargadora BIANCA BASTOS.

 

Sustentação oral: Dra. Simone Cristina Evangelista.

 

DO EXPOSTO,
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ACORDAM os Magistrados integrantes da 9ª Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região em: por votação unânime,  do recurso interposto peloCONHECER

reclamante e, no mérito, , na forma da fundamentação.NEGAR-LHE PROVIMENTO

 
 
VALÉRIA PEDROSO DE MORAES

RELATORA
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