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COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA DA 3ª REGIÃO ECLESIÁSTICA 

Reunião ordinária da Comissão Regional de Justiça realizada na Sede Regional, às 
quinze horas do dia oito de abril de dois mil e quinze, presidida pelo Reverendo Renato 
Saidel Coelho, presentes ainda os membros desta Comissão, Reverendo Ronald da 
Silva Lima, Odila Clé via Skype. Altina Alves justificou a ausência, a irmã Carla 
Walquiria também justifica a ausência na reunião, em decorrência de suspeição, visto 
que, o objeto da consulta envolve a sua comunidade local, declara-se impedida em 
participar desta reunião. Iniciados os trabalhos com uma oração do presidente, passou-
se a apreciar a seguinte pauta: 1) aposentado por invalidez e possibilidade de 
nomeação como Missionário designado e 2) ajuda de custo para deslocamento e 
combustível. Esta Comissão, após debate com fulcro no artigo 91, inciso I dos Cânones 
da Igreja Metodista sobre o primeiro item de pauta, qual seja, aposentado por invalidez 
e possibilidade de nomeação como Missionário designado, emite o seguinte parecer: A 
aposentadoria por invalidez é concedida pela Previdência Social ao segurado que se 
encontra impossibilitado de exercer, qualquer atividade laboral remunerada. A 
aposentadoria por invalidez relaciona-se a uma incapacidade total e permanente, ou 
seja, além do trabalhador não ter mais condições de exercer a atividade que até então 
exercia e nem ter possibilidade de readaptação, não há prognóstico de cura. A 
aposentadoria por invalidez no Brasil tem caráter provisório, significando suspenção 
do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho por invalidez nunca se 
torna definitivo, mesmo após o período de cinco anos. A lei 8.213/91 dispõe em seu 
artigo 42 que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 
carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer 
nesta condição. A mesma lei informa no seu artigo 46 que o aposentado por invalidez 
que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente 
cancelada, a partir da data do retorno. 
EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ. RETORNO À ATIVIDADE REMUNERADA. CANCELAMENTO. - O 
benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade laborativa total e 
permanente, sendo que o retorno ao exercício de qualquer atividade remunerada 
descaracteriza tal pressuposto, implicando o seu cancelamento, nos termos do 
art. 46 da Lei 8.213/91.(TRF4 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: AMS 
4221 SC 2004.72.07.004221-4; Relator(a): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA; 
Julgamento: 11/05/2005; Órgão Julgador: SEXTA TURMA; Publicação: DJ 29/06/2005 
PÁGINA: 813). 

Os autônomos, dentre eles o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de 
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa são segurados obrigatórios da 
previdência social conforme Decreto 3.048/99 que aprova o Regulamento da 
Previdência Social.  A lei 6.696/79 equipara, no tocante a previdência social urbana, os 
ministros de confissão religiosa e os membros de institutos de vida consagrada, 
congregação ou ordem religiosa aos trabalhadores autônomos. O artigo 16 dos 
Cânones diz que o ministério do/a missionário/a, exercido por membro leigo/a é 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/regulamento-dos-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91/oArtigo%2046%20do%20Regulamento%20dos%20Benef%C3%ADcios%20da%20Previd%C3%AAncia%20Social%20-%20Lei%208213/91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/regulamento-dos-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91/oRegulamento%20dos%20Benef%C3%ADcios%20da%20Previd%C3%AAncia%20Social%20-%20Lei%208213/91
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reconhecido/a e acolhido/a pela Igreja Metodista, com autoridade e direção do Espírito 
Santo para, em nome de Deus, servir à Igreja Metodista na condição de missionário/a, 
nos níveis local, distrital, regional, nacional e internacional, à luz do Plano Diretor 
Missionário e de regulamentação específica. Conforme o Regimento do Missionário 
Designado, a critério das regiões, poderá ser designado missionário egresso de cursos 
de formação teológico pastoral, oferecidos por Instituições Regionais de Ensino 
Teológico, vinculadas à CONET e de Cursos de Bacharel em Teologia oferecidos por 
Faculdades de Teologia também vinculadas à CONET.  E de acordo com o artigo 
quinto do mesmo regimento o missionário designado deverá ser mantido através de 
parcerias em níveis local, distrital, regional e nacional, bem como a possibilidade de 
estabelecimento de convênios com agências metodistas de fomento de ação 
missionária. O estabelecimento de parcerias será regulamentado pelas regiões e pela 
área nacional com as devidas competências. O missionário designado, assim como o 
membro clérigo com a autoridade e direção do Espírito Santo, em nome de Deus 
estará a serviço da Igreja Metodista capacitando-a para o cumprimento da Missão e 
assim o fará conforme designação/nomeação do Bispo em tempo integral ou parcial 
com ou sem ônus. Apesar da jurisprudência e da doutrina entenderem que o labor de 
caráter religioso não constituí vínculo de emprego uma vez que o ofício do religioso é 
prestar auxílio espiritual e assistir a comunidade nos seus anseios, além de divulgar a 
fé que professa e mesmo que as pessoas que se dedicam ao trabalho religioso não o 
façam visando remuneração terrena, ainda assim exercem uma atividade laborativa e 
recebem para este exercício. O subsídio é quantia atribuída para um fim específico, um 
auxílio, um benefício e para o Pastor e ainda para o Missionário designado, o valor 
recebido pelos serviços prestados no período de um mês e neste caso guardadas as 
devidas proporções e definições legais o subsídio pode ser comparado ao salário e 
portanto seria espécie do gênero remuneração já que o Pastor ou o Missionário 
designado, muitas vezes, além do subsídio recebe ajuda de custo e diária para viagem 
(verbas consideradas não salariais) e outras verbas tais como alimentação, habitação, 
vestuário. Em conformidade ao acima exposto, entendemos que o exercício das 
atividades de Missionário Designado seja incompatível com sua condição de 
aposentado por invalidez e que sua nomeação e consequente remuneração deverá 
acarretar o cancelamento de sua aposentadoria conforme esclarece a lei. Ajuda de 
custo não é verba salarial, mas é valor pago para aquele que exerce atividade 
remunerada. Entendemos, ainda, que o único trabalho que o aposentado por invalidez 
pode exercer sem modificar sua condição é o trabalho voluntário nos termos da lei 
9.608/98 que dispõe que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim e deverá ser exercida 
mediante celebração de termo de adesão onde constará o objeto e as condições de 
seu exercício. A lei informa também que o prestador de serviço voluntário poderá ser 
ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho de suas 
atividades desde que expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o 
serviço. Igualmente, há que se ressaltar que a aposentadoria por invalidez é decorrente 
de um problema médico, e esta Comissão não tem a competência e nem o 
conhecimento técnico necessário para avaliar se o exercício das atividades 
relacionadas à função de Missionário designado poderá trazer um agravamento no 
quadro de saúde motivador da aposentadoria por invalidez do missionário designado. 
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Por fim, salienta-se que, com o exercício da função de Missionário Designado o 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), pode ter a compreensão de que o 
mesmo exerce atividade laborativa e portanto, não faria jus à aposentadoria por 
invalidez, o que traria sérios problemas legais para o Missionário. Diante do exposto, a 
orientação sugerida por esta Comissão é de que pleiteantes à função de Missionário 
designado, que sejam aposentados por invalidez, deverão apresentar um laudo médico 
de que o exercício de sua função não agravará o quadro de saúde motivador da 
aposentadoria, bem como, que revertam junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), a sua aposentadoria por invalidez. 
 
A Comissão procedeu então a discussão do seguinte item de pauta com fulcro no 
artigo 91, inciso I dos Cânones, qual seja, ajuda de custo para deslocamento e 
combustível de pastores e pastoras e emite o seguinte parecer: Conforme o parágrafo 
segundo do artigo 457 da CLT, não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim 
como as diárias para viagem que não excedam cinquenta por cento do salário 
percebido pelo empregado. A ajuda de custo tem manifesta natureza indenizatória, 
objetivando reembolsar despesas extraordinárias realizadas no decorrer do trabalho. 
Não tem, por isto mesmo, natureza salarial. “Definida que a parcela tenha natureza 
jurídica de ajuda de custo, não terá ela seu valor incluído no salário mensal para 
nenhum efeito, independentemente de exceder de 50% o valor dele, já que esta 
condição só se refere às diárias” (TST, RR 18.448/90.2, Ac. 3ªT.n.3.970/91, Rel. Min. 
Manoel Mendes de Freitas). Só as diárias de viagens que excederem a cinquenta por 
cento do salário percebido incluem-se neste. A ajuda de custo não; ainda que exceda o 
limite mencionado, permanece e mantém sua natureza indenizatória. Conforme a 
Receita Federal do Brasil – Ministério da Fazenda: São rendimentos isentos e não 
tributáveis: “Diárias: conceituam-se diárias, para esse efeito, os valores pagos em 
caráter acidental e transitório, embora possam estender-se por um mês ou mais, bem 
como ocorrer em vários meses do ano, destinados a cobrir, exclusivamente, despesas 
de alimentação e pousada, em virtude de deslocamento de empregado, funcionário ou 
diretor, para município diferente de sua sede profissional, no desempenho de seu 
emprego, cargo ou função, para efetuar serviço eventual por conta do empregador. 
Como as diárias não estão sujeitas a qualquer tipo de acerto quando do retorno do 
deslocamento, e para prevenir a hipótese de se tornarem um instrumento de 
complementação salarial, desviando-se do seu conceito legal de reembolso de 
despesas de alimentação e pousada, exclusivamente, além das regras acima 
mencionadas, é necessário, para fins de isenção do imposto sobre a renda, que: a) os 
valores pagos a esse título guardem critérios de razoabilidade, não só em relação aos 
preços vigentes na localidade para a qual se deslocará o servidor, como também em 
razão da importância que este ocupar na hierarquia da empresa ou órgão concedente; 
b) as diárias não visem indenizar gastos com pessoas sem vínculo com o empregador, 
como é o caso de esposa e filhos do empregado, funcionário ou diretor; c) 
correspondam a despesas de alimentação, pousada e correlatas no local da prestação 
do serviço eventual e temporário; e d) a qualquer momento, possam ser comprovadas 
mediante apresentação do bilhete de passagem ou nota fiscal de serviço e o recibo do 
estabelecimento hoteleiro, no qual constem o nome do servidor, o efetivo deslocamento 
deste, bem como os valores desembolsados pelo empregador. Atenção: Os 



                                     
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Regional: Rua Dona Inácia Uchôa, 303 • 04110-020 • Vila Mariana • São Paulo • SP 
Tel: (11) 5904.6060 • Fax: (11) 5904.2233 • http://3re.metodista.org.br • sede@3re.metodista.org.br 

adiantamentos de recursos para atender às despesas de viagens e estadas, quando 
sujeitos a posterior prestação de contas, não se enquadram como diárias; entretanto, 
não compõem o rendimento bruto do servidor, desde que devidamente comprovados, o 
deslocamento e as despesas efetuadas, conforme acima exposto. A indenização para 
execução de trabalhos de campo não guarda relação alguma com os institutos da 
diária ou ajuda de custo, portanto sujeita-se à tributação pelo imposto sobre a renda na 
fonte e na Declaração de Ajuste Anual.” Ajuda de custo: “conceituam-se ajuda de 
custo, para fins do disposto no art. 6º, inciso XX, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, os valores pagos em caráter indenizatório, destinados a ressarcir os gastos 
com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de 
remoção de um município para outro ou para o exterior. A efetiva remoção está sujeita 
à comprovação posterior pelo beneficiário, a qualquer momento, por meio de 
documentos emitidos pelo empregador. (Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 
6º, incisos II e XX; Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do 
Imposto sobre a Renda RIR/1999, art. 39, inciso I e XIII; Instrução Normativa RFB nº 
1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 5º, incisos VI e VII; Parecer Normativo CST nº 10, 
de 17 de agosto de 1992; Parecer Normativo Cosit nº 1, de 17 de março de 1994; e 
Solução de Consulta Interna Cosit nº 7, de 17 de maio de 2012; Solução de Consulta 
Cosit nº 73, de 31 de dezembro de 2013), (Fonte: pergunta 275 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2015/perguntao/assuntos/rendim
entos-isentos-e-nao-tributaveis.htm), portanto esta Comissão conclui como correto o 
valor que fora fixado regionalmente para as ajudas de custo de até um salário 
mínimo (R$ 724,00), o qual não será incorporado e não será tributado e para tanto o 
Pastor deverá apresentar as notas ficais, não só para "justificar" a ajuda de custo, mas 
para comprová-la junto à Receita, bem como, entende aceitável o valor fixado para o 
desempenho das funções pastorais, bem como que os pastores que recebem ou 
receberem um valor superior a esse, a diferença será considerada como subsídio 
pastoral e deverá entrar no cálculo para o desconto do IRPF. Para que tal limite 
estabelecido de um salário mínimo não seja computado no cálculo de dedução do 
imposto de renda é necessário ainda que o pastor ou a pastora apresente os 
comprovantes fiscais da utilização de tal recurso, ou que o mesmo assine um recibo de 
tais valores percebidos como ajuda de custo. Publique-se no órgão oficial da Terceira 
Região Eclesiástica da Associação da Igreja Metodista (Conexão) e Registre-se na 
íntegra para eventuais consultas. 
 
Renato Saidel Coelho 
Presidente 

 
Membros presentes: 
Ronald da Silva Lima 
Odila Clé (via Skype) 
 
Ausência Justificada: 
Altina Alves 
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