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O CUIDADO COM DOENÇAS QUE  
NÃO SÃO DO TRABALHO 

Não é de hoje que uma minoria de espertalhões procura tirar proveito do mantra 
de que todas as empresas fazem mal à saúde dos trabalhadores.

Uma fama compreensível para um país campeão mundial de acidentes do trabalho.

Para a farra das licenças médicas sem fim, contudo, já foram erigidas barreiras 
contra os mais abusados.

Para infundados pedidos de estabilidade e/ou reparação de danos sem pé nem 
cabeça, a nitidez dos exames de imagem tornou-se um grande obstáculo que 
peritos tendenciosos e até juízes “altruístas” (com o dinheiro alheio) muitas vezes 
não conseguem transpor.

É... mas a batalha nunca termina!

Novas e velhas trincheiras são abertas por obstinados falsos trabalhadores.

Por isso, algumas posturas das empresas não podem ser rígidas e imutáveis na 
hora em que se deparam com artimanhas junto à Previdência Social.

Já alertamos aqui sobre ser vital acompanhar e interferir em processos 
administrativos sempre que pressentirem risco de nexo entre doenças e trabalho 
em hipóteses descabidas.

Nada impede, por exemplo, de a empresa municiar o INSS antes de uma perícia 
médica, para solapar notícias fakes de um empregado mal-intencionado.

Hoje, como as empresas dispõem de provas mais consistentes, a hipótese de 
ingressarem como assistentes do INSS em algumas ações acidentárias também não 
deve ser descartada.

Com efeito, não participar do processo para depois alegar que, por não ter sido 
parte não houve coisa julgada contra si, pode se tornar inócuo quando o autor for 
mover uma ação direta contra você.

Para quem convive com a possibilidade de reconhecimento de estabilidade 
no emprego até a aposentadoria ou com o risco de desembolso de elevada 
indenização, não interferir numa ação acidentária pode se transformar em uma 
verdadeira temeridade.

Isso porque, não raro, laudos e decisões judiciais oriundos dessas Ações 
Acidentárias acabam influindo sobre novas perícias e na sentença/acórdão do 
litígio entre empregado e empresa.

Depois, não adianta dizer, na hora em que o (ex-)empregado aciona sua empresa, 
que tudo o que aconteceu no outro processo é fruto de negligência e/ou de 
tramóia!

Considere também que o perito judicial de uma ação acidentária não conhece a 
realidade da sua empresa e, via de regra, sequer tem interesse em estudar a função 
exercida pelo “segurado”: sendo ele, o único expert na ação, fica livre, leve e solto 
para dizer o que bem quiser.



E isso pode ser fatal no “2o tempo” desse jogo, quando o empregado se voltar 
contra sua empresa.

Resumindo, vale a surrada regra: CADA CASO É UM CASO!

E tenha em mente que, se juntando-se ao INSS, você matará futura contingência 
no seu nascedouro, pois cresce substancialmente a chance de insucesso para aquele 
que usa a Ação Acidentária como ponte judicial para chegar até sua empresa.

Coelho & Morello sabe avaliar cada situação e sabe brigar em todas as frentes.

Na dúvida, debata o caso conosco!
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