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

mb
 

PROCESSO TRT/SP nº  1002225-57.2016.5.02.0705 - 9ª Turma

ORIGEM: 3ª Vara do Trabalho de São Paulo

RECURSO ORDINÁRIO

RECORRENTE: Marcos Antonio dos Santos

RECORRIDA: Igreja Universal do Reino de Deus

RELATÓRIO

 

Adoto o relatório da sentença de ID. 818d885 proferida pela MMª. Juíza

do Trabalho Dra. Vanessa de Almeida Vignoli que julgou IMPROCEDENTE a ação.

Recurso ordinário interposto pelo reclamante sob ID. a785696, buscando a

reforma da sentença no tocante ao reconhecimento dos requisitos do vínculo de emprego e indenização

por dano material e moral.

Contrarrazões às fls. Id. 35c6c88.

É o relatório.

V O T O

 

Conheço do apelo, pois tempestivo, interposto por procurador com

mandato nos autos (fl. 36) e dispensado do recolhimento de preparo.
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MÉRITO

Recurso do reclamante 

 

 

Vínculo de emprego. Pastor

O recorrente alegou que trabalhou como pastor na reclamada (Igreja

Universal do Reino de Deus), no período de 02.01.1989 a 09.09.2016. Sustenta que estavam presentes

todos os requisitos do art. 3º da CLT, e que houve contrato de trabalho.

Sem razão. A função de pastor evangélico exercida pelo reclamante tem

caráter vocacional, eclesiástico, sob a égide de preceitos religiosos, particularidades determinantes para

que não seja objeto de contrato de prestação de serviços nos moldes estabelecidos na lei trabalhista.

Não há vínculo obrigacional que autorize o reconhecimento da condição

de empregado. A simples alegação do autor no sentido de que trabalhava com subordinação e onerosidade

não servem para descaracterizar a natureza vocacional e religiosa da função exercida. A subordinação no

caso não decorre de vínculo contratual, mas de voto de obediência, e não há onerosidade, porquanto o

valor pago não se caracteriza como salário.

Ressalto a confissão do autor, no depoimento pessoal, de que passou a

frequentar a igreja por livre e espontânea vontade em 1986, que iniciou como membro e após seis meses

se tornou pastor porque o pastor Sr. Alberto Alfinete disse ao depoente  Afirmouque ele tinha vocação.

que "  foi obreiro antes de ser pastor; que o obreiro fazia os mesmos trabalhos ajudar na igreja, distribuir

panfletos, limpar banheiros, limpeza em geral da igreja, auxiliava os pastores, fazia orações; que como

". E confessou (fl. 1015) "obreiro eravoluntário e não recebia nada por isso que ficou todos estes anos na

; que qualquer membro da igreja pode se candidatar aobra porque tinha convicção naquilo que pregava

ser pastor, desde que se enquadrem e aceitem os termos da reclamada; que tem os dois batismos exigidos

 (...) ; que, posteriormente, seu principalpela igreja que no início até se preocupava com as pessoas

objetivo era a arrecadação de dinheiro e não com a vida dos fiéis; que há 15/20 anos o depoente passou

a ter como principal objetivo a arrecadação".

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos na própria petição inicial e

no depoimento pessoal do autor, em que não se reconhecem os requisitos essenciais para configuração da
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relação de emprego, por se tratar de pastor evangélico, não há fundamentos para a reforma da r. sentença

de origem.

 

Indenização por danos morais e materiais. Vasectomia.

O reclamante postula indenização por danos morais sob o fundamento de

que aos 22 anos foi obrigado pela ré a se submeter à cirurgia de vasectomia, e por danos materiais, ante a

necessidade de realizar tratamento médico a fim de reverter a esterilidade.

O Juízo julgou improcedentes os pleitos indenizatórios nos seguintesa quo

termos (fl. 1195):

 

"Entretanto, conforme fundamentado acima, o autor atuava por suas

convicções religiosas, sendo que o seu "desvirtuamento" na condução do ministério ocorreu cerca de 10 a

15 anos após o seu ingresso na reclamada. O próprio reclamante confessou tal fato. Assim, não há que se

falar em vício de consentimento, pois o autor agiu, à época, dentro de suas motivações religiosas.

Ao que parece, houve arrependimento do autor em relação à cirurgia de

vasectomia, não podendo ser imputada à reclamada nenhuma culpa no evento.

Ademais, pela prova oral, restou comprovado que há pastores da

reclamada que não fizeram a cirurgia e tiveram filhos e, nem por isso, foram destituídos de seus encargos

pastorais.

Portanto, não comprovada a culpa da reclamada, nem o vício de

consentimento do reclamante, julga-se improcedente o pedido de indenização por danos morais

decorrentes da cirurgia de vasectomia".

Todavia, entendo que esta Justiça Especializada não possui competência

para julgar os pedidos, vez que a relação mantida entre as partes possui natureza vocacional e,material

portanto, não se enquadra na relação de trabalho a que se referem os incisos VI e IX do art. 114 da CF.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do TST:

"DANOS MORAIS - PASTOR - IGREJA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. Nos termos dos incisos VI e IX do art. 114 da Constituição Federal,
incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar as controvérsias decorrentes das relações de trabalho, inclusive as
ações de indenização por dano moral ou patrimonial delas oriundas. Com efeito, a
competência ratione materiae se define pela natureza jurídica da questão controvertida,
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delimitada pelo pedido e pela causa de pedir. Se a ação proposta objetiva o pagamento de
danos morais decorrentes de uma relação não empregatícia, em razão de vínculo
vocacional (pastor de igreja), a competência para processar e julgar a causa é da Justiça
Comum Estadual. Isso porque tal demanda não guarda nenhuma pertinência com a
relação de trabalho de que trata o art. 114, inciso I, VI e XI, da Constituição da
República. Recurso de revista conhecido e provido" (RR-1000-31.2012.5.01.0432, 7ª
Turma, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 18/03/2016).

 

Como se vê, a improcedência desta ação nega não somente o contrato de

trabalho, mas a própria existência de prestação de serviços sob qualquer vínculo contratual.

Tratando-se de alegado ato ilícito vinculado à devoção religiosa, não há

competência desta Especializada para analisar a existência de ato ilícito.

Nego provimento ao recurso ordinário e, de ofício, julgo extintos os

pedidos de indenização por danos materiais e morais, sem a resolução do mérito.

Ante o exposto,

Acórdão

 

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

BASTOS, SIMONE FRITSCHY LOURO, VALERIA PEDROSO DE MORAES.

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

 

Sustentação oral: Dra. Simone Cristina Evangelista.

 

Ante o exposto,
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ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do

Trabalho da Segunda Região em: por votação unânime, conhecer o recurso interposto e no mérito NEGA

R PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE, e de ofício, julgar extintos,

. Tudo nos termossem a resolução do mérito, os pedidos de indenização por danos morais e materiais

da fundamentação do voto da Relatora, com ressalva de fundamentos pela Exma. Sra. Juíza Valéria

Pedroso de Moraes. Inalterados os valores da condenação e das custas processuais para os fins a que se

destinam.

 

 

Bianca Bastos

Desembargadora Relatora

 

VOTOS
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