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

 

PROCESSO TRT/SP n. 1001188-15.2019.5.02.0341

RECURSO ORDINÁRIO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAQUAQUECETUBA

RITO ORDINÁRIO

RECORRENTE: YURY LYNNYKEER DINIZ FLAUSINO

RECORRIDO:  IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

RELATOR: ANTERO ARANTES MARTINS

 

EMENTA

Vínculo de emprego. Pastor evangélico. Não configuração.

 

Não restando comprovado o alegado desvirtuamento da ré ao exigir
supostas metas para arrecadação de dízimo perante os fiéis, o que
configuraria fraude, não há de se falar em vínculo de emprego entre as
partes.

RELATÓRIO

Versa a hipótese sobre recurso ordinário interposto pelo reclamante em

face da r. sentença de Id. 1d2976b, da lavra da MMª. , que julgou o feitoJuíza Michele Daou

improcedente e cujo relatório adoto.

Postula o recorrente através das razões de Id. 0a72fcc a reforma da r.

sentença de primeiro grau uma vez que (i) devido o reconhecimento do vínculo de emprego e títulos

decorrentes; (ii) devidos salários em atraso; (iii) devidas horas extras e reflexos; (iv) devidas férias em

dobro; (v) devidas as multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT e (vi) devido vale transporte.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Não há manifestação circunstanciada do M.D. Representante do

Ministério Público do Trabalho.

É o relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade.

O recurso foi interposto tempestivamente, subscrito por procuradora com

instrumento de mandato nos autos (Id. 9fef224), sendo o reclamante beneficiário da justiça gratuita.

Conheço do recurso interposto, uma vez que atendidas as formalidades

legais.

2. Mérito. Vínculo de emprego. Pastor.

Insurge-se o reclamante contra a r. sentença que não reconheceu a

existência de vínculo empregatício perante a reclamada.

Entretanto, não lhe assiste razão, eis que as provas produzidas nos autos

corroboram a tese da ré.

Na inicial, o autor afirma que passou a prestar serviços como pastor à

reclamada de 12/03/2016 a 16/03/2018, percebendo como último salário o montante de R$ 995,00.

Alega, ainda, que cumpria escala 6x1, das 7h às 22h (Id. 32aaa7b).

Em defesa, a reclamada sustenta que o reclamante exercia trabalho

voluntário, de caráter religioso, sem qualquer subordinação jurídica (Id. d90cd4f)

Pois bem.

Depreende-se da ficha funcional carreada pela reclamada, que as

atividades exercidas pelo autor possuíam caráter meramente religioso (Id. 84f963f). A declaração

demonstra que reclamante ingressou na igreja para o exercício da função de pastor.

Ademais, em depoimento pessoal o reclamante declarou que ao ingressar

da igreja, visava exercer de forma voluntária atividades altruístas que a reclamada coordenava (Id.

0d027d0 - Pág. 1):

"que quando iniciou seus trabalhos na igreja o intuito do depoente era ajudar as
; que esta é a função do pastor (...) pessoas mais necessitadas que antes de ser pastor o

; quedepoente já frequentava a igreja como membro da instituição por volta de 3 anos
esclarece que quando referiu que era obreiro da igreja era no sentido de trabalhos junto
a igreja e ficou durante um ano fazendo essa ajuda religiosa o que se deu em 2015; que
o obreiro não recebe ajuda da igreja; que para ser obreiro é preciso passar por toda a
liturgia da igreja (batismo, novo nascimento e batismo no espírito santo); que
inicialmente o depoente atuou como membro da igreja, depois como obreiro e depois
pastor auxiliar e titular; que para ser pastor é necessário passar por todas essas etapas;
que quando era obreiro o depoente não tinha vontade de ser pastor mas o pastor
Emerson o convenceu e o depoente acabou aceitando até porque conhecia das
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vantagens e benefícios que o pastor recebia; que no tempo que permaneceu na igreja foi
; que foi convencido a serpor sua vontade até o momento que não quis mais continuar

pastor e no início achava que tinha vocação até conhecer os bastidores da instituição e
que em vários momentos chegou a pensar em sair, mas como era dito que se deixassem
a instituição era um fracassado, acabava ficando com medo" (sem grifos no original)

O simples fato de ser pago um valor mensal ao autor, não configura

onerosidade. A Lei 8.21291 estabelece no art. 22, § 13º que:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:

 

(...)

 

§ 13. , para os efeitos desta Lei, Não se considera como remuneração direta ou indireta
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

 desde que fornecidos em condições que independam da natureza e dasubsistência
quantidade do trabalho executado. (sem grifos no original)

Destarte, o reclamante não logrou em demonstrar o alegado

desvirtuamento da ré ao exigir supostas metas para arrecadação de dízimo perante os fiéis.

As testemunhas ouvidas a pedido do autor eram seguranças da igreja e

desconheciam o fato do cumprimento de metas. Ao passo que, as duas testemunhas da ré, são pastores,

trabalharam diretamente com reclamante e negaram a referida prática (Id. 0d027d0 e 7bb6ed1).

Portanto, tendo em vista que restou demonstrado que as atividades

desempenhadas pelo reclamante eram de cunho religioso, correta a r. sentença ao não reconhecer o

vínculo de emprego entre as partes. E, não havendo o vínculo empregatício pretendido, ficam

prejudicados os demais pedidos recursais. Mantenho.

ACÓRDÃO
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DO EXPOSTO,

ACORDAM os Magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do

Trabalho da Segunda Região em  do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, noCONHECER

mérito, , conforme a fundamentação do voto do Relator, mantendo-seNEGAR-LHE PROVIMENTO

integralmente a r. sentença recorrida.

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

 

Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador WILSON FERNANDES.

 

Tomaram parte no julgamento os Exmos. ANTERO ARANTES MARTINS,  WILSON FERNANDES e 
WILSON RICARDO BUQUETTI PIROTTA.

 

 

: por unanimidade de votosRESULTADO

 

Sustentação oral: Eduardo Henrique Palmeira

 

São Paulo, 11 de maio de 2.021.

 

Priscila Maceti Ferrarini

Secretária da 6ª Turma

 
 

ANTERO ARANTES MARTINS
Relator 
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