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RECLAMANTE: 

RECLAMADO:

SENTENÇA

 

PROCESSO Nº: 1000118-71.2017.5.02.0263

 

I - RELATÓRIO:

 

 ajuíza reclamação trabalhista contra,

 em 21/01/2017. Busca a satisfação das pretensões elencadas na petição
inicial. Dá à causa o valor de R$ 100.000,00.

A conciliação é rejeitada.

As reclamadas apresentam defesa escrita. Contestam articuladamente os pedidos da inicial e pugnam pela
improcedência da ação.

São juntados documentos.

Em audiência, colhido o depoimento do Autor, da Ré e de três testemunhas.

Não havendo mais provas é encerrada a instrução.

A conciliação é novamente rejeitada.

Réplica e razões finais apresentadas.

É o relatório.

 

II- FUNDAMENTAÇÃO:

 

Registro, de logo, que boa parte dos argumentos da réplica não guardam relação com os fatos da
inicial, com, por exemplo, o tópico de rescisão indireta, acúmulo de função, adicional de
produtividade, dentre outros.

 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL:

Não assiste razão à parte reclamada, pois os requisitos da petição inicial, para o processo trabalhista, estão
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previstos no § 1º do art. 840 da CLT, fazendo-se necessário apenas um breve relato dos fatos dos quais
resultem os pedidos. Além disso, conforme se pode verificar da defesa apresentada, a maneira como os
pedidos foram fundamentados e postulados não impediu a devida contestação e nem a plena produção de
provas. Rejeito.

 

ILEGITIMIDADE DE PARTE:

As partes individuadas na petição inicial são as mesmas da relação jurídico-material controvertida e,
portanto, partes legítimas para litigarem em juízo. Assim, a responsabilidade ou não da reclamada pelos
eventuais créditos do reclamante não conduz à carência de ação (defesa processual) e extinção do
processo sem resolução do mérito, mas, pelo contrário, atrai o seu exame.

Rejeito.

 

ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO:

Consoante art. 292, 3º, CPC, o juiz alterará de ofício o valor da causa quando verificar que não
corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

O salário alegado inicialmente, pela média, é de R$17.500,00.

Assim temos, na forma dos pedidos iniciais: férias em dobro, inclusive o terço (R$232.750,00), décimo
terceiro (R$87.500,00), aviso prévio proporcional (R$52.500,00), FGTS e multa - observando a
prescrição trintenária, na forma da Súmula 362 do C. TST (R$637.000,00), multa do art. 477
(R$17.500,00), multa do art. 467 (R$277.375,00),danos morais (R$150,000.00), horas extras - 184
mensais considerando acima da 4ª hora, intervalo, bem como com reflexos calculados na média de 30%
(R$3.139.500) e honorários, calculados em 15% (R$689.118,00).

Esclarece o juízo, que a exceção do FGTS, as demais parcelas foram calculadas observando a prescrição
qüinqüenal.

Temos, portanto, que o valor da causa corresponde ao importe de R$5.283,243 (Cinco milhões
duzentos e oitenta e três mil e duzentos e quarenta e três Reais).

Altere a Secretaria.

DA DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA

O depoimento da testemunha é imprestável, posto que suspeita (art. 447, 3º, II do CPC).

Ao contrário do que se alegou inicialmente, a empresa do reclamante, da qual a testemunha também é
sócio, não é daquelas cuja abertura se dá para o fim de manutenção de uma "pejotização", ao revés, a
empresa está em pleno funcionamento, e, inclusive confissão do Autor, fechou contrato de licitação com a
prefeitura de Diadema, no importe de R$4 milhões.

Mas não e só. A testemunha também esclareceu que operava pacientes da empresa  também de
propriedade do Autor, lá laborando, ou seja, era também a testemunha subordinada em algum grau do
Autor.

Observe-se trecho esclarecedor:

"31) que já operou paciente da  empresa pela qual também laborava; 32) que também prestava
serviços para a prefeitura;33) que está no projeto atual licitado com a prefeitura pela empresa do
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Autor."

 

Ante o exposto, seja pela sociedade, em pleno vigor e com atuação da testemunha em outros projetos, seja
ainda pela relação subordinada que mantém com o Autor através da empresa Neo, entendo na hipótese
como caracterizada a suspeição, na forma do artigo supracitado.

Afasto na totalidade seu depoimento.

Resta prejudicada a análise da prescrição qüinqüenal alegada, como se verá adiante.

 

VÍNCULO DE EMPREGO:

O reclamante afirma que por imposição das Rés foi obrigado a constituir a empresa 
 como forma de mascarar o real vínculo empregatício havido. Requer o

reconhecimento do vínculo de emprego. Pede a anotação em CTPS e o pagamento das verbas da
contratualidade.

Na defesa, a reclamada não nega a prestação de serviços, cingindo-se a impugnar a relação de emprego
alegada pelo reclamante, sob o argumento de que entre as partes foi firmado um contrato de prestação de
serviços autônomos.

O art. 3o da CLT traz a definição de empregado: "...é toda a pessoa física que prestar serviços de
. Por seu turno, o art. 2onatureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário"

do mesmo diploma legal define o empregador como sendo aquela empresa, individual ou coletiva, que 
"assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços"
. Com efeito, se torna essencial para o reconhecimento da relação de emprego a presença dos seguintes
elementos: subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.

Formalmente temos consoante depoimento pessoal:

 

1. Que no início da prestação de serviços, o tio do reclamante era um dos sócios do hospital, sendo certo,
inclusive, que em conjunto com seu tio e outros sócios do formou o Autor sociedade para um
projeto em Tatuí, que não se concretizou;

2. Que o reclamante é proprietário das empresas , bem como da 
 todas em atividade atualmente;

2.1 Que o Autor é docente na Escola Paulista de Medicina;

3. Que a empresa , supostamente utilizada para viabilizar a "pejotização", firmou contrato recente
com a prefeitura de Diadema, cujo valor não se recorda (o juízo confirma o valor do contrato, no importe
de R$4,4 milhões, consoante fls. 626 do pdf);;

4. Que o labor em favor do hospital ocorria cerca de 05 vezes por mês: "11) que cerca de 5 dias por mês,
considerando finais de semana, feriados e horário noturno, trabalhava em favor do hospital";

5. Que o Autor tinha secretárias particulares, remuneradas por ele, que cuidavam da sua agenda;

6. Que o Autor também operava pacientes de outra empresa de sua propriedade no hospital;

7. Que se houvesse afastamento do Autor, o próprio nomearia substituto competente.
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Ainda, esclareceram as testemunhas ouvidas à rogo das Rés:

 

8. Que o Autor, como presidente da associação médica, negociava honorários com os convênios;

9. Que o Autor fazia somente cirurgias (fato também comprovado pelos documentos juntados pela Ré nas
razões finais), mas não plantões, podendo enviar substituto, o que já ocorreu, mencionando Lucas como
um dos substitutos;

 

A subordinação jurídica, sob seu viés subjetivo, se verifica quando identificada a submissão do
trabalhador aos poderes empregatícios de direção, fiscalização e disciplina do empregador. No caso, o
próprio reclamante confessa que possuía empregadas próprias que organizavam sua agenda, bem como
ele e as testemunhas igualmente afirmam que poderia haver substituição mediante necessidade do Autor,
o que de fato ocorria.

Como se vê, embora o trabalho fosse remunerado e prestado de forma habitual, a subordinação jurídica
não restou configurada.

Ademais, nem seria crível que o Autor, proprietário de outras duas empresas no mesmo ramo, uma em
Diadema e uma em São Paulo, e, ainda, docente universitário, pudesse laborar nos termos da inicial.
Observe-se o alegado:

 

"Nos atendimentos presenciais em plantões, coordenação dos demais Médicos Ortopedistas, e Cirurgias
Emergenciais de alta complexidade que poderiam durar, cada uma, por mais de quatro (4) horas,
far-se-ia de difícil estabelecimento a fixação das jornadas de trabalho por simples menção de horários de
entrada e de saída do reclamante, sendo certo, porém, que diariamente, em média, havia a extrapolação
das oito (8) horas, quando por média também, calcula que laborava por cerca de dez (10) horas, e

, permanecendo nos demais dias e horários da semana àtambém na média de seis (6) dias por semana
disposição das reclamadas através dos médicos plantonistas para consultas telefônicas, ou inclusive
sobre novas situações de emergências, de sobreaviso, tudo ora descrito independentemente de se tratar
de domingos, dias santos e de feriados." (grifos meus)

 

A inicial alegava labor por 10h diárias em 6 dias na semana. Em qual período o Autor se dedicaria às
empresas de São Paulo, Diadema, e à docência?

A confissão, no sentido de que o labor ocorria em verdade 5 vezes por mês é, em verdade, próprio reflexo
da relação não subordinada havida entre as partes.

Outro requisito que é afastado pela prova colhida é o da pessoalidade, pois o o autor poderia se fazer
substituir como bem lhe aprouvesse, o que afasta a característica  da relação havida"intuitu personae"
entre as partes. Nesse sentido, novamente, a confissão e as testemunhas ouvidas.

Por fim, é certo que para a reclamada muito mais importava o resultado do trabalho do que a forma como
este era realizado. Tal característica é marcante em relações de trabalho autônomo, nas quais é mais
importante o fim a ser obtido do que os meios utilizados para tanto.

Frise-se que a existência de pessoa jurídica para a percepção de pagamentos era da conveniência das
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partes, pois a Ré poderia ter efetuado os pagamentos via RPA, o que seria menos benéfico ao Autor do
ponto de vista tributário.

Por todo o exposto, estando ausentes os requisitos da subordinação e da pessoalidade, exigidos pelo art. 3º
da CLT, improcede o reconhecimento do vínculo de emprego e, por decorrência, os demais pedidos da
inicial.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O Autor apresentou versão inicial absolutamente incompatível com a realidade fática havida, o que levou
do juízo quase quatro horas de instrução. Não bastasse, seu próprio depoimento contrariou a versão
inicial, repise-se, fantasiosa se comparada aos fatos. Observem-se dois pontos:

Em inicial alega e em audiência reforça o Autor que a empresa aberta em seu nome o foi exclusivamente
para fins de fraude:

"...impôs a Primeira Reclamada que o reclamante constituísse uma empresa de Prestação de Serviços
Médicos que passaria a centralizar os pagamentos a serem realizados a outros médicos ortopedistas a
serem contratados, mediante análise de currículos, e coordenação a ser exercida por este Reclamante,
e sob o mando da  porém, buscando as reclamadas assim se eximirem da responsabilidade
legal e trabalhista sobre os mesmos, sendo criada assim a empresa 

.

Referida empresa tinha como sócio o Reclamante, sendo que a mesma se prestava para tal finalidade,
quando de fato pelo período não prescrito este reclamante se manteve como Coordenador da
Ortopedia." fls. 12 (grifos meus)

 

"...A empresa é de titularidade do próprio reclamante e foi aberta a pedido do hospital a para que
pudesse receber salários, portanto, do ponto de vista trabalhista, estamos diante da pejotização do
trabalho do reclamante, motivo pelo qual requer o indeferimento do pedido." fls. 1129.

A instrução, contudo, demonstrou que a empresa do Autor não só presta serviços a outros hospitais mas
também à própria municipalidade, tendo firmado contrato recente no importe de R$4.4 milhões, ou seja, é
uma empresa que lhe rende frutos e não um meio de fraude.

Ainda, alegou a seguinte jornada:

"Nos atendimentos presenciais em plantões, coordenação dos demais Médicos Ortopedistas, e Cirurgias
Emergenciais de alta complexidade que poderiam durar, cada uma, por mais de quatro (4) horas,
far-se-ia de difícil estabelecimento a fixação das jornadas de trabalho por simples menção de horários de
entrada e de saída do reclamante, sendo certo, porém, que diariamente, em média, havia a extrapolação
das oito (8) horas, quando por média também, calcula que laborava por cerca de dez (10) horas, e

, permanecendo nos demais dias e horários da semana àtambém na média de seis (6) dias por semana
disposição das reclamadas através dos médicos plantonistas para consultas telefônicas, ou inclusive
sobre novas situações de emergências, de sobreaviso, tudo ora descrito independentemente de se tratar
de domingos, dias santos e de feriados." (grifos meus)

Muito ao largo do alegado, confessou o Autor: "11) que cerca de 5 dias por mês, considerando finais de
semana, feriados e horário noturno, trabalhava em favor do hospital";

Simplesmente inexistem as 184 horas extras mensais acima da 4ª hora e a violação de intervalo alegadas.

Evidente a ausência de lealdade processual.
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O Judiciário não pode compactuar com tal conduta, sob pena de banalização do excesso, da inverdade.
Não se pode admitir que seja prática cotidiana a alteração de fatos com vistas ao reconhecimento de
direitos inexistentes.

Assim, tem-se caracterizada a hipótese do art. 80, II do CPC. Fixo a multa, dada a gravidade da postura
do litigante, em 3% do valor atualizado da causa (corrigido de ofício pelo juízo), que será revertida às
Rés, na proporção de 1% para cada empresa.

III - DISPOSITIVO:

 

Pelo exposto, decido, nos termos da fundamentação JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA movida
por  contra

Condeno o Autor nas penas da litigância de má-fé, no importe de 3% do valor atualizado da causa
(corrigido de ofício pelo juízo), que será revertida às Rés, na proporção de 1% para cada empresa.

Custas pelo reclamante no importe de R$105664,86, calculadas sobre o valor arbitrado à causa, no
importe de R$5.283,243 (Cinco milhões duzentos e oitenta e três mil e duzentos e quarenta e três Reais), 
observando que o Autor não é beneficiário da justiça gratuita.

Intimem-se.

 

SAMANTHA FONSECA STEIL SANTOS E MELLO

Juíza do Trabalho Substituta

 

DIADEMA,14 de Maio de 2017
 

SAMANTHA FONSECA STEIL SANTOS E MELLO
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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