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Acordão do (a) Exmo (a) Desembargadora Maria Piedade Bueno Teixeira  

EMENTA  

VÍNCULO DE EMPREGO. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 
SUBORDINAÇÃO. Do contexto probatório dos autos, não se pode concluir pela fraude alegada 
na peça vestibular. O recorrente, profissional da área médica de elevada qualificação, aceitou 
uma proposta de trabalho, constituindo uma empresa, juntamente com sua esposa, também 
médica; assumiu o risco do negócio conscientemente e juntamente com o reclamado; auferindo 
valores que não se coadunam com o simples empregado, conforme notas fiscais por ele 
emitidas; veio para Brasília como autoridade maior em medicina nuclear na Região e não 
estava subordinado a quem quer que fosse. Recurso não provido.  

RELATÓRIO  

Trata-se de recurso ordinário interposto pela reclamante, na ação em que contende com 
Hospital Santa Luzia S.A., contra a r. sentença proferida pela Juíza Maria Socorro de Souza 
Lobo, que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, pronunciou a prescrição das 
pretensões anteriores a 15.12.2004, extinguindo o processo no particular (art. 269, IV, CPC), à 
exceção do FGTS, julgando improcedentes os pedidos (fls.219/228). Nas suas razões de 
apelo, o recorrente requer o reconhecimento do vínculo de emprego, conforme arts. 2º e 3º da 
CLT (fls.242/256). O reclamante opôs embargos de declaração, apontando vícios na sentença 
(fls.230/234), os quais foram acolhidos parcialmente para corrigir o prazo prescricional, sendo 
declarados prescritos os direitos anteriores a 15.12.2003 e não 2004 (fls.235/236). 
Contrarrazões pelo reclamado a fls. 263/278. Dispensada a remessa dos autos ao d. Ministério 
Público do Trabalho na forma do RI deste egrégio Tribunal Regional. É o relatório.  

VOTO  

1. ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, como tempestividade 

(fls.237 e 242) e representação (fls.17), conheço do recurso. O reclamante é beneficiário da 

justiça gratuita a fls.228. O recorrido pleiteia a denunciação da lide e/ou chamamento ao 

processo da CARDIOCINE nas contrarrazões. Alega que o Contrato de Parceria e Prestação 

de Serviços (fls.164/172) com a Cardiocine demonstra que o Centro de Medicina Nuclear é 

fruto de parceria comercial entre o reclamado e a clínica citada. Afirma que ambas empresas 

contribuíram para sua instalação, exploram tal atividade em conjunto e são responsáveis 

solidariamente pelo adimplemento dos débitos decorrentes das atividades exercidas nessa 

área (cláusulas 4ª e 6ª). A pretensão do recorrido não merece conhecimento, haja vista que 

não foi sucumbente na demanda como um todo e tal pretensão, que implica revolver o pólo 

passivo da lide, inclusive a responsabilidade em tese, requer a interposição de recurso próprio 

ou adesivo. Não é matéria a ser devolvida em contrarrazões. Assim, conheço parcialmente das 

contrarrazões (fls.263/278). Passo analisar inicialmente a prescrição bienal trazida nas 

contrarrazões pelo reclamado, tendo em vista que é prejudicial do mérito levantado no recurso. 

2. PRESCRIÇÃO BIENAL ALEGADA NAS CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA. O recorrido 

sustenta a ocorrência da prescrição bienal, afirmando que o último dia da prestação de 
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serviços se deu em 15.11.2006 e a presente reclamação só veio a ser proposta em 

15.12.2008, ou seja, um mês após o término do prazo prescricional. Alega que o reclamante 

tinha o ônus de demonstrar a identidade das causas de pedir e pedidos entre a ação interposta 

anteriormente, que foi extinta sem resolução do mérito e a presente ação, nos termos do art. 

818 da CLT e art. 333, I, do CPC e Súmula 268/TST, porém somente acostou ata de audiência 

da reclamação que supostamente seria causa interruptiva da prescrição. O Juízo de origem 

pronunciou apenas a prescrição quinquenal, registrando que a interrupção da prescrição 

decorrente da desistência de ação anterior interrompe a contagem do prazo e impõe a 

determinação de novo março, começando a contar da última ação ajuizada (fls.222). 

Incontroverso que a prestação de serviços terminou em 15.11.2006. Assim, teria o reclamante 

dois anos para propor ação trabalhista, nos termos no inciso XXIX do art. 7º da CF. Ocorre que, 

em tese, a prescrição foi interrompida pela propositura de ação trabalhista em 21.10.2008, a 

qual foi extinta sem resolução de mérito em face da desistência formulada pelo autor (fls.86). O 

reclamado suscitou a prescrição bienal na peça defensiva a fls. 107/108, alegando fato 

extintivo ao direito obreiro, porque se acolhida extingue o processo com resolução de mérito. É 

matéria a ser alegada como defesa indireta de mérito, ou seja, como prejudicial. Logo, 

competia ao recorrido trazer a prova do fato alegado, qual seja, que os pedidos e fundamentos 

das duas ações não eram idênticos, como preconiza a Súmula 268 do c. TST. Registre-se que 

a ação anterior contra o recorrido poderia facilmente por ele ser acostada aos autos (art. 

818/CLT e aer. 333, II, CPC). Para o pronunciamento da prescrição há necessidade de prova 

consistente e não apenas suposição de que os pedidos e fundamentos seriam diversos, como 

alega o recorrido. Desta forma, nego provimento. 3. MÉRITO 3.1. VÍNCULO DE EMPREGO. 

CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. Insurge-se o 

recorrente contra a r. sentença, alegando que o Juízo de origem imputou-lhe exclusivamente o 

ônus da prova quanto à existência do vínculo, quando seria do reclamado ao admitir a 

prestação de serviços. Sustenta que a prova documental e testemunhal demonstram a fraude 

perpetrada pelo recorrido no propósito de frustrar direitos trabalhistas. Afirma que a sentença 

sequer mencionou o depoimento do representante do reclamado que, em diversas 

oportunidades, confessou a existência dos elementos caracterizadores do vínculo. Assevera 

que atuava na atividade-fim do reclamado, atendendo seus clientes e nas suas dependências, 

citando contrato de fls. 178. Defende a exclusividade na prestação de serviços para reclamado, 

referindo-se a cláusula 19ª do contrato, na qual consta "não poderá transferir ou ceder no todo 

ou em parte os serviços contratados" (fls.183). Aduz que a preposta confessou que os custos 

dos instrumentos e materiais utilizados pelo reclamante eram arcados pela Cardiocine e pelo 

reclamado (fls.208); que a habitualidade foi confirmada pela preposta e também pelas 

testemunhas; que sua remuneração correspondia a 20% do faturamento do recorrido com 

exames de medicina nuclear (inicialmente sobre o bruto e após sobre o líquido). Defende ainda 

a subordinação jurídica, traduzindo-a na cláusula contratual que determina "Cumprir 

integralmente as normas de funcionamento dos contratantes, especialmente o Estatuto Social, 

Regulamento Interno, Regimento do Corpo Clínico e Normas Serviços, ainda que alterados, de 

forma a assegurar o cumprimento das finalidades essenciais e objeto social dos Contratantes". 

Por fim, alega que dos depoimentos das testemunhas infere-se os requisitos do art. 2º e 3º da 

CLT: que o reclamante era a única pessoa capaz de realizar atividade (pessoalidade); que 

trabalhava todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados; que foi 

contratado pelo reclamado e prestava serviço com subordinação e mediante remuneração. 

Quanto às emissão de notas fiscais, aduz que ficou demonstrado que recebia a remuneração 

pactuada com freqüência mensal, na forma da lista que aponta início em 07.05.2002 a 

08.12.2006 (fls. 188). O reclamado, em defesa, negou a contratação do recorrente, aduzindo 

que o contrato foi celebrado com a empresa Euclides & Aparecida Medicina Diagnóstica Ltda, 

em novembro/2001, pessoa jurídica que tinha como sócio o reclamante, cuja empresa 

contratada realizava diagnósticos em exames de medicina nuclear (fls.109). Afastou o requisito 

da pessoalidade, argumentando que poderia a empresa do recorrente contratar mão-de-obra 
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qualificada para execução dos serviços, conforme cláusula 7ª do contrato. Negou a 

subordinação jurídica, argumentando que o reclamante realizava os serviços nos horários que 

ele próprio estipulava, sem qualquer fiscalização, e ainda contratava mão- de-obra que 

entendesse necessária. Ressaltou que a empresa do reclamante era responsável pelo 

adimplemento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários (cláusulas 5ª e 7ª), 

decorrentes da execução do contrato de prestação de serviço. Informou que em 09.08.2006 as 

partes celebraram termo de distrato por meio do qual promoveu-se a rescisão do contrato, 

fixando o dia 15.11.2006 como último da prestação de serviços. O reclamante acostou à inicial 

um contrato de prestação de serviços como pessoa física com o Hospital Santa Luzia, datado 

de 01.05.2000 (fls.44/47), o qual foi impugnado pelo recorrido. Na inicial, o recorrente informou 

ter firmado contrato com ACORDE - Associação do Coração e Diagnósticos Especiais (fls.140) 

para financiamento de seus estudos objetivando a conclusão do seu doutorado, onde o custeio 

seria 50% bancado pelo Hospital e 50% pelo Dr. Edmur Carlos de Araújo. O contrato de mútuo 

foi acostado pelo reclamado a fls. 140/141. Referido contrato sofreu ação monitória por parte 

da ACORDE e obteve sentença favorável para constituir o título executivo judicial condenando 

o reclamante ao pagamento de R$ 92.657,52 (fls. 152/155). Informou na exordial que se 

deslocou para Brasília em maio de 2001 e realizou os primeiros exames em 26.11.2001. O 

reclamante requer o reconhecimento do vínculo a partir desse período de 01 de janeiro de 

1999 a novembro de 2006. O Contrato de Prestação de Serviços que teria validade para o 

reclamado está acostado a fls. 178/184, no qual foi contratada a empresa do recorrente 

Euclides Aparecida Medicina Diagnóstica Ltda, com CNPJ, representado por seu responsável 

técnico Euclides Timóteo da Rocha, denominado contratada, para prestação de serviços de 

medicina nuclear, a serem executados nas dependências do Hospital. A remuneração pelos 

serviços corresponde a 20% do faturamento bruto produzido (cláusula 3ª), mediante emissão 

de nota fiscal da contratada para o Hospital. O contrato permite que a empresa do recorrente 

contrate profissionais habilitados e capazes obrigando-se totalmente pelos pagamentos dos 

honorários profissionais, sendo esses somente a ela subordinados (contratada) (fls.179/180). 

Os encargos fiscais e parafiscais incidentes sobre objeto do contrato são de sua 

responsabilidade (Euclides Aparecida Medicina Diagnóstica Ltda). O Contrato de Prestação de 

Serviços teve dois termos aditivos, datados de 02.11.2003 e 01.04.2006 (fls.185/186). O 

distrato correu em 09.08.2006, ficando estabelecido o último dia do contrato 15.11.2006. Estas 

são as cláusulas mais importantes a serem registradas para análise da prova. Não há dúvidas 

de que o ônus da prova é do reclamado, uma vez admitida a prestação de serviços a outro 

título que não o trabalho subordinado, a teor dos arts. 818/CLT e 333, II, do CPC, do qual 

desincumbiu-se, remanescendo ao recorrente a descaracterização desses elementos 

probantes (art. 818 c/c I do art. 333 do CPC. A prova documental (distrato- fls.80) atesta o 

início da contratação da empresa do reclamante - Euclides Aparecida Medicina Diagnóstica 

Ltda - em novembro de 2001, data que prevalece diante da concordância do autor, que apôs 

sua assinatura no documento, e não logrou desconstituí-lo. O contrato acostado à inicial, 

datado de 2000, perde sua credibilidade na medida em que o reclamante informou na inicial 

que efetivamente deixou a cidade de São José dos Campos em maio de 2001 e realizou os 

primeiros exames em 26.11.2001 (fls.8 e 10). A reclamada carreou aos autos notas fiscais 

(fls.189/195 e 197), emitidas pela empresa Euclides Aparecida Medicina Diagnóstica Ltda (do 

recorrente) ao Hospital Santa Luzia, com valores que variam de R$ 18.263,12 , R$ 22.565,62 a 

12.812,82 (menor valor). O fato do percebimento mensal não é suficiente ao enquadramento 

na condição de empregado. Isso porque o cálculo tinha por base o faturamento sobre os 

convênios e particulares, naturalmente há um repasse dos convênios, assim o ajuste era 

mensal (cláusula 3º c/c cláusula 4º do contrato de fls. 179). Toda a prova documental é no 

sentido de afastar qualquer relação empregatícia, inclusive eventual burla. A remuneração era 

compensatória pelo tipo de trabalho realizado, haja vista que consistia em 20% do faturamento 

bruto dos exames, conforme narrado na inicial (fls.11). O reclamante habilitou-se com 

doutorado no estágio mais avançado da medicina que é a medicina nuclear. Natural que 
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especialidade dessa envergadura requeira cláusula de exclusividade, o que beneficia tanto o 

profissional como o reclamado. Portanto, a exclusividade prevista no contrato (cláusula 19ª, 

fls.183), não se refere ao empregado comum, mas a peculiaridade do trabalho desenvolvido 

pelo reclamante. Vejamos a prova testemunhal. Em seu depoimento o reclamante esclareceu 

que é sócio de uma clínica juntamente com sua esposa que é médica alergista; que tal 

empresa foi constituída para prestar serviços ao reclamado;..que na época do convite não 

houve participação do reclamado; que o convite foi feito diretamente pelo Dr. Edmur; que não 

recebeu ordens de diretora ou de prepostos do reclamado;..que o valor do exame era ajustado 

de acordo com o convênio do paciente; que o depoente produziu uma tabela para cobrança de 

exames particulares; que não havia determinação em relação à quantidade de exames; que 

não havia fiscalização em relação às atividades do depoente, apenas críticas em relação a 

baixa quantidade de exames; que não prestava contas de suas atividades ao reclamado, pois a 

única pessoa a quem se reportava era o Dr. Edmur, interface com o reclamado; que ao longo 

desses anos foi médico nuclear e supervisor de radioproteção; que exercia essas atividades 

exclusivamente na clínica; que trabalhava das 8 às 18hs, com intervalo, de segunda a sexta- 

feira. (fls.207). Emerge das declarações do recorrente que ele possuía plena autonomia no 

exercício de sua atividade na clínica, inclusive fixando valores para os exames de acordo com 

os convênios, não prestando contas e nem mesmo tendo contato com o reclamado Hospital 

Santa Luzia, o que vem corroborar a prova documental. Não há que falar em confissão do 

preposto, vez que ele não admitiu o vínculo de emprego e nem forneceu elementos que o 

caracterizassem de pronto. A subordinação jurídica "é revelada mediante um estado de 

dependência em que o empregado é colocado, na relação de emprego e que o sujeita à 

obediência às determinações emanadas do empregador. Mostra um estado de sujeição típico 

daquele que trabalha desprovido de autonomia e independência na execução das tarefas, 

impondo a observância ao poder diretivo específico do empresário"(Eneida Melo correia de 

Araújo - As Relações de Trabalho Uma perspectiva Democrática). Ensina José Martins 

Catarino que "subordinação, preferível a sujeição e a submissão. Subordinado é quem está sob 

ordem, em ordem, de um ordenador. Jurídica, porque a pessoa natural, por ato de sua livre 

vontade, assume a obrigação de trabalhar para outro sujeito de direito, que a 

remunera."Conclui registrando"subordinação jurídica, porque não se trata apenas de obrigação 

de trabalhar, mas de fazê-lo sob as ordens de outrem, o empregador".(Compêndio de Direito 

do Trabalho) Desse contexto doutrinário, não se deduz da relação entre as partes a 

subordinação jurídica característica de maior importância no contrato de trabalho. A despeito 

dos serviços prestados nas dependências do Hospital, com oferta de toda infraestrutura, como 

citado pelo preposto (fls.208), são aspectos, por si só, que não se traduzem em relação de 

emprego, como pretende o recorrente, mas uma parceria entre duas empresas que firmaram 

contrato de prestação de serviços (fls.178/186), objetivando a obtenção de lucros para ambas e 

excelência nos serviços prestados pelo reclamado diante do destaque profissional do 

recorrente. Quanto a prestação de contas da quantidade de exames realizados pelo recorrente, 

registro que faz parte do contrato estabelecido entre as pessoas jurídicas. Qualquer sociedade 

e/ou parceria envolve prestação de contas do trabalho e do valores percebidos. Com relação a 

afirmação do preposto que "...no caso de paciente particular a nota fiscal era emitida pelo 

reclamado", tal fato não modifica a autonomia declarada pelo recorrente em seu depoimento, 

além de demonstrar o cumprimento do contrato (cl. 4ª, § 1º, fls. 179). As testemunhas relatam 

que o Dr. Edmur era o responsável pelas clínicas que atuavam no Hospital, porém ele próprio 

tinha sua clínica (Cardiocine, segundo o recorrido). Não obstante esse fato, a atuação do Sr. 

Edmur e a posição da sua clínica Cardiocine dentro do Hospital não merece análise vez que o 

recorrente não o incluiu como responsável pelo seu contrato. Assim, não há que se perquirir 

acerca da atuação dessa pessoa/ clínica. As testemunhas também tinham suas clínicas e 

atuavam no reclamado com autonomia, trabalhavam por produção e recebiam conforme 

produziam. A segunda testemunha declarou que "...na época não prestava contas a ninguém 

diretamente, pois trabalhavam por produção (sócios da Medcor) e recebiam conforme 



produziam; prestavam contas da produtividade ao reclamado para que fizessem o faturamento 

das guias de atendimento e procedimentos realizados"(fls.226). Esse foi o procedimento 

apontado pelo recorrente no seu depoimento pessoal. Não se olvida que o recorrente 

trabalhava todos os dias, mesmo porque tinha interesse pessoal no andamento do negócio e 

ganhava de acordo com a produção na forma estabelecida no contrato, correspondente a 20% 

do faturamento bruto produzido no serviço de Medicina Nuclear (fls.179), sendo ainda o único 

médico habilitado em medicina nuclear, sua especialidade, como relatado pelas testemunhas 

(fls.208/211). Nesse contexto, o cumprimento de horário de trabalho não tem o condão de 

comprovar a formação de vínculo de emprego. O que ressai dos autos é o cumprimento das 

cláusulas do contrato de prestação de serviços sem desvirtuamento. Pelo próprio tipo de 

especialidade e nos moldes do seu desempenho, conforme as provas nos autos, afigura-se 

afastada qualquer relação empregatícia. Aliás, merece destaque hodiernamente os 

profissionais médicos desempenham suas atribuições ora como pessoa jurídica, ora em forma 

de cooperativa. A forma do rompimento contratual vem corroborar a não configuração do 

vínculo. Isso porque, nas relações de trabalho o aviso prévio é de 30 dias, portanto, refoge ao 

que ordinariamente acontece nessa seara a previsão de aproximadamente 90 dias para se 

considerar o último dia trabalhado para fins de acerto financeiro, enquanto a rescisão para os 

fins de direito em data antecidente (fls.80). De outra parte, não se pode concluir pela fraude 

alegada na peça vestibular. O recorrente, profissional da área médica de elevada qualificação, 

aceitou uma proposta de trabalho, constituindo uma empresa, juntamente com sua esposa, 

também médica, denominada "Euclides e Aparecida Medicina Disgnóstica Ltda"; assumiu o 

risco do negócio conscientemente e juntamente com o reclamado; auferindo valores que não 

se coadunam com o simples empregado, conforme notas fiscais; veio para Brasília como 

autoridade maior em medicina nuclear na Região e não estava subordinado a quem quer que 

fosse. Ademais, tinha pleno conhecimento do contrato que firmou, mesmo porque não se trata 

de uma pessoa de pouca instrução, mas doutor em medicina nuclear, que certamente viu no 

contrato uma oportunidade profissional e econômica. Assim, não vislumbro qualquer vício a 

macular o art. 9º da CLT. Nego provimento. III - CONCLUSÃO Isso Posto, conheço do recurso 

do reclamante, conheço parcialmente das contrarrazões, e, no mérito, nego-lhe provimento, 

nos termos da fundamentação.  

CONCLUSÃO  

Por tais fundamentos, ACORDAM os Juízes da Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da Décima Região, em sessão realizada na data e nos termos da respectiva 
certidão de julgamento, em aprovar o relatório, conhecer do recurso do reclamante, conhecer 
parcialmente das contrarrazões, e, no mérito, negar-lhe provimento nos termos do voto da 
Desembargadora Relatora. Ressalvas dos Desembargadores Ribamar Lima Júnior e João 
Amilcar.  
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