




CONSELHEIROS EFETIVOS
 

Dr. César Abs De Agosto
Dr. Eduardo Freitas da Rosa
Dr. Fernando Antônio de Mello Prati
Dra. Lenise Hetzel
Dr. Marcelo de Mello Rieder
Dra. Marcia Helena Rosa Rocha
Dra. Mônica Paula Thomé
Dra. Rosemeri Suzin
Dra. Saionara da Rosa Wadi 

CONSELHEIROS SUPLENTES
 
Dr. Airton Luis Kleinowski
Dra. Cheila Maria Schröer
Dra. Janaina Cardoso Costa
Dr. João Alfredo Mulattieri Barão
Dra. Leticia Alves Mendes

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5ª REGIÃO                                                                  





Este memorial é a semente que o Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional do Rio Grande do Sul está plantando para o 

início de uma jornada, que nós sabemos, não será fácil: a jornada do 
fisioterapeuta perito.

 Temos percebido que, nas questões de trabalho, no que diz 
respeito à avaliação e demandas ergonômicas em geral, o fisioterapeuta 
é extremamente importante por ser o profissional capacitado e habilitado 
para levar ao magistrado as informações necessárias para uma sentença 
conclusiva.

 O objetivo deste memorial é fornecer a todos os envolvidos com 
a justiça do trabalho, um instrumento que sirva como referência nos 
processos que necessitam de provas periciais, onde exista dúvida sobre 
a atuação do fisioterapeuta perito para atestar a incapacidade gerada por 
uma doença já diagnosticada nos autos e sua relação com o trabalho.

 Nossa intenção é que, em breve, este trabalho seja estendido para 
a Terapia Ocupacional, na medida em que os profissionais iniciem esse 
trabalho frente aos tribunais.

 O Crefito5 agradece imensamente o empenho e dedicação da 
Câmara Técnica de Fisioterapia em Perícias Judicial, na pessoa do Dr. 
Douglas Garcia, bem como aos colaboradores que contribuíram para 
a conclusão deste trabalho. Sem eles, com certeza, este manual não 
estaria em suas mãos.

Dr. Fernando Prati
Presidente do CREFITO-5
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1.1 Câmara Técnica: 
 
 Dr. Douglas Garcia (Coordenador). 
 
 Colaboradores:
 
 Dra. Carine Tais Guagnini Benedet,
 Dr. Carlos Eduardo Blum,
 Dra. Ida Marisa Straus Dri, 
 Dra. Roberta Schlossmacher Argimon,
 Dr. Tiago Marchese. 
 

1.2  Objetivos:

 A Câmara Técnica é uma instância de suporte ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 5ª Região, criada por este para determinado fim, atendendo à necessidade de 
posicionamento técnico especializado sobre assuntos específicos da atividade profissional Perícia 
Judicial Fisioterapêutica. A Câmara Técnica, sendo um órgão consultivo, possui as seguintes 
atribuições:

 • Elaborar pareceres técnicos especializados ou recomendações solicitados pelo Conselho;
 
 • Auxiliar o Crefito-5 nas demandas sobre perícia;
 
 • Análisar situações de impedimento do ato fisioterapêutico;
 
 • Analisar e propor diretrizes, recomendar critérios na sua área de atuação;
 
 • Interagir com outros profissionais de áreas afins, com entidades científico-culturais, comunitárias 
e voluntariado;

 • Estabelecer contato com os tribunais regionais do Estado e suas unidades judiciárias;
 
 • Estabelecer contato com a escola judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região;

 • Estabelecer contato com a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Sul;

 • Representar o Crefito-5 em eventos relacionados à perícia fisioterapêutica (quando solicitado);
 
 • Subsidiar o Coffito quanto às demandas relacionadas à perícia (quando solicitado).

APRESENTAÇÃO DA 
CÂMARA TÉCNICA 
DE PERÍCIA JUDICIAL
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Cumpre esclarecer, que a Fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os 
distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano gerados por 

alterações genéticas, traumas ou doenças adquiridas.

2.1  Diretrizes Curriculares¹

 •  Anatomia Humana: é a ciência que estuda a estrutura física dos seres vivos. Os órgãos 
internos e externos, suas interações, funcionamento, localização e disposição são os principais 
aspectos estudados pela anatomia. Já a anatomia humana tem como foco o estudo do corpo humano 
e é considerada uma das ciências básicas da área da saúde.

 • Histologia: É a disciplina que estuda a organização microscópica dos seres vivos e a maneira 
como se relacionam internamente, estrutural e funcionalmente, seus componentes individuais. 
Etimologicamente se conceitua a histologia como a disciplina que se ocupa do estudo dos tecidos.

FISIOTERAPIA E AS 
DISCIPLINAS DE BASE DA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA

1. RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.
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 • Fisiologia: é a ciência que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos 
seres vivos. De uma forma mais sintética, a fisiologia estuda o funcionamento do organismo.
 
 • Cinesiologia: é a ciência que estuda os movimentos humanos, centrada nos estudos das 
ciências da anatomia humana, fisiologia humana e biomecânica. Ciência de base da formação do 
fisioterapeuta.

 • Cinesioterapia: é a ciência que abrange o tratamento e recuperação funcional ocasionados por 
doenças do sistema osteoarticulares e musculoesquelética a fim de restaurar, por meio do movimento 
ou do exercício. É a terapia do movimento, a fim de restaurar o movimento natural e homeostasia 
(equilíbrio) das funções corporais.
 
 • Radiologia: estudo através de imagens radiológicas realizadas por exames de raio-x, 
ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom. A disciplina de radiologia está 
incluída no currículo pleno dos cursos de Fisioterapia, estudados desde o início de suas atividades, 
configurando um crescente interesse no aprendizado de aspectos dessa especialidade.

 • Patologia: é o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais nas células, tecidos 
e órgãos, que visa explicar os mecanismos pelos quais surgem os sinais e os sintomas das doenças.

 • Biomecânica: é a ciência que investiga o movimento sob aspectos mecânicos, suas causas 
e efeitos nos organismos vivos. Avalia o corpo humano e seus movimentos, fundamentando-se nas 
leis, princípios e métodos mecânicos e conhecimentos anatomofisiológicos.

 • Bases e Métodos de Técnicas de Avaliação Fisioterapêutica: avaliação das deformidades e 
incapacidades morfofuncionais dos órgãos e sistemas do corpo humano. Conhecimento de métodos e 
técnicas específicos para definição do diagnóstico fisioterapêutico. Conhecimento teórico, experiência 
prática e clínica para avaliação de: postura, marcha, atividades motoras básicas, teste de função 
muscular, teste de amplitude articular, teste de capacidade respiratória, medidas de cumprimento 
e circunferência de membros, avaliação do desenvolvimento motor, avaliação do sistema sensório-
motor.

 • Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia: disciplina que aborda o conhecimento técnico, 
clínico e científico do fisioterapeuta na área de ortopedia e traumatologia. Aprendizado sobre o senso 
crítico, assim como o raciocínio clínico e funcional para avaliação, reabilitação e prevenção das lesões 
ortopédicas e traumatológicas. Conceitos atuais relacionados à morfofisiologia, biomecânica aplicada 
e clínica na área ortopédica e traumatológica
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A Fisioterapia é independente 
e fundamenta suas ações 

em mecanismos terapêuticos 
próprios, sistematizados pelos 
estudos da biologia, das ciências 
morfológicas, das ciências 
fisiológicas, da bioquímica, da 
biofísica, da biomecânica, da 
cinesiologia, da sinergia funcional 
e da patologia de órgãos e 
sistemas do corpo humano, e as 
disciplinas comportamentais e 
sociais.

 O fulcro está no Decreto-Lei 
nº 938, de 13 de outubro de 1969 
que provê sobre as profissões 
do fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional, destacando os 
seguintes artigos:

 O diagnóstico fisioterapêutico, elaborado através da avaliação físico-funcional minuciosa, está 
devidamente fundamentado na Resolução COFFITO nº 80, de 09 de maio de 1987, onde o artigo 1º 
versa:

HABILITAÇÃO E COMPETÊNCIA 
DO FISIOTERAPEUTA PERITO 

E ASSISTENTE TÉCNICO

“Art. 1º É assegurado o exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, 
observado o disposto no presente Decreto-lei.

Art. 2º O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, diplomados por escolas e cursos 
reconhecidos, são profissionais de nível superior.

Art. 3º É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com 
a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do ciente.

Art. 4º É atividade privativa do terapeuta ocupacional executar métodos e técnicas terapêuticas 
e recreacional com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do 
paciente.”

“É competência do FISIOTERAPEUTA, elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido 
como avaliação físico-funcional, sendo esta, um processo pelo qual, através de metodologias 
e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios físico-funcionais 
intercorrentes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a finalidade de detectar e 
parametrar as alterações apresentadas, considerados os desvios dos graus de normalidade 
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 Podemos observar que o fisioterapeuta é profissional capaz de identificar as incapacidade 
físicos-funcionais quantificando, qualificando e codificando as disfunções relacionadas com os 
movimentos.

 Por sua vez, a Resolução COFFITO nº 259, de 18 de dezembro de 2003, dispõe sobre a 
Fisioterapia do Trabalho. Tal resolução foi necessária devido à grande demanda de fisioterapeutas 
atuando em empresas e/ou organizações detentoras de postos de trabalhos, intervindo preventivamente 
e/ou terapeuticamente de maneira importante para a redução de índices de doenças ocupacionais. 
Também preceitua que o fisioterapeuta é qualificado e legalmente habilitado para contribuir com suas 
ações de prevenção, promoção e restauração da saúde do trabalhador. Dessa forma, ressaltamos o 
artigo 1º e seus respectivos incisos:

“Art. 1º – São atribuições do Fisioterapeuta que presta assistência à saúde do trabalhador, 
independentemente do local em que atue:

I – Promover ações profissionais, de alcance individual e/ou coletivo, preventivas a 
intercorrência de processos cinesiopatológicos;

II – Prescrever a prática de procedimentos cinesiológicos compensatórios as atividades laborais 
e do cotidiano, sempre que diagnosticar sua necessidade;

III – Identificar, avaliar e observar os fatores ambientais que possam constituir risco à saúde 
funcional do trabalhador, em qualquer fase do processo produtivo, alertando a empresa sobre 
sua existência e possíveis consequências;

IV – Realizar a análise biomecânica da atividade produtiva do trabalhador, considerando as 
diferentes exigências das tarefas nos seus esforços estáticos e dinâmicos, avaliando os seguintes 
aspectos:
a)No Esforço Dinâmico – frequência, duração, amplitude e torque (força) exigido.

b) No Esforço Estático  – postura exigida, estimativa de duração da atividade específica e 
sua frequência.

V – Realizar, interpretar e elaborar laudos de exames biofotogramétricos, quando indicados 
para fins diagnósticos;

VI – Analisar e qualificar as demandas observadas através de estudos ergonômicos aplicados, 
para assegurar a melhor interação entre o trabalhador e a sua atividade, considerando 
a capacidade humana e suas limitações, fundamentado na observação das condições 
biomecânicas, fisiológicas e cinesiológicas funcionais;

para os de anormalidade; prescrever, baseado no constatado na avaliação físico-funcional 
as técnicas próprias da Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as; dar ordenação ao 
processo terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo 
terapêutico no paciente; dar altas nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de 
reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem necessidade de 
continuidade destas práticas terapêuticas.”
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 A crescente evolução científica da Fisioterapia resultou na necessidade de instituir diretrizes 
curriculares e é sobre isso que versa a Resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE/CES nº 
4, de 19 de fevereiro de 2002. Os cursos de formação do fisioterapeuta capacitam este profissional no 
estudo do movimento humano atuando nos níveis de atenção primária, secundária e terciária. O artigo 
3º esclarece:

 Aqui fica claro e evidente a legitimidade do fisioterapeuta em emitir laudos e pareceres, já que 
desde a sua formação os documentos necessários à justiça são parte integrante de seu desenvolvimento 
profissional.

 A constante atuação do fisioterapeuta no ambiente forense desenvolveu nova demanda quanto 
à atuação deste profissional nas mais diversas justiças. Diante disto, o COFFITO publicou a Resolução 
nº 466, com data de 20 de maio 2016. Nela é exposto a atuação do fisioterapeuta perito judicial e 
assistente técnico, destacando os seguintes artigos:

 Ainda, nesta Resolução, destacamos o disposto no artigo 5º inciso X extraído in verbis:

“Art. 3º O Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando egresso/
profissional o Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e 
intelectual. Detém visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais 
do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto de estudo o movimento humano 
em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas alterações patológicas, 
cinético-funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, 
desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do 
diagnóstico físico e funcional, eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos 
pertinentes a cada situação” (Grifo nosso)

Art. 5º A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 

[...] X -emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;

VII – Elaborar relatório de análise ergonômica, estabelecer nexo causal para os distúrbios 
cinesiológicos funcionais e construir parecer técnico especializado em ergonomia. 
(Grifo Nosso).”

Art. 1º A perícia fisioterapêutica é ato exclusivo do Fisioterapeuta.

Art. 2º Compete ao fisioterapeuta, no âmbito de sua expertise, realizar perícias judiciais 
e assistência técnica em todas as suas formas e modalidades, nos termos da presente 
Resolução.

Art. 3º Para efeito desta Resolução, considera-se perícia fisioterapêutica e assistência 
técnica, de acordo com as áreas de atuação:

I- Perícia extrajudicial é a análise cuidadosa e sistemática da capacidade funcional do 
indivíduo no âmbito das atividades funcionais do ser humano;
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 A Resolução COFFITO n° 259, 2003, já assegurava ao fisioterapeuta o estabelecimento do 
nexo causal entre as doenças previamente diagnosticadas, as incapacidades oriundas da doença e 
o trabalho. A Resolução COFFITO n° 466, 2016, desenvolveu o ato fisioterapêutico esclarecendo os 
tipos de perícias e suas respectivas competências.

 Neste diapasão, se faz relevante destacar que a Fisioterapia encontra-se contemplada na 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Emprego, com suas várias 
especialidades, sendo a que a Fisioterapia do Trabalho está representada pelo localizador nº 2236-60.

 Na referida classificação, é explicitado ao fisioterapeuta, no quadro “estabelecer diagnóstico 
fisioterapêutico”, a competência em estabelecer Nexo Técnico em diferentes áreas de 
especialidade, a saber: nexo de causa cinesiológica funcional, ergonômica (...). Ora, o próprio 
Ministério do Trabalho e Emprego reconhece que a Fisioterapia do Trabalho pode fazer a análise do 
nexo causal entre a doença, a incapacidade e o trabalho desempenhado pelos colaboradores.

II- Perícia Judicial, em geral, constitui a análise da incapacidade funcional do indivíduo em 
processos judiciais de qualquer natureza; 

III- Perícia Judicial do Trabalho é a análise do litígio, de natureza laboral, referente ao 
estabelecimento ou não do nexo causal, para tanto, no campo da atuação profissional, 
é dividida em Perícia de Capacidade Funcional e Perícia Ergonômica. A Perícia de 
Capacidade Funcional envolve o exame físico do periciado no objetivo de qualificar e 
quantificar sua capacidade ou incapacidade funcional residual. A perícia ergonômica é a 
análise dos aspectos do trabalho, utilizando metodologia científica própria e consagrada na 
literatura atualizada e as normas e leis do trabalho vigentes;

IV- Perícia Previdenciária é a análise da incapacidade funcional do indivíduo em pleito 
administrativo para concessão de benefício previdenciário ou em ação judicial de natureza 
previdenciária;

V- Perícia Securitária, que trata das incapacidades funcionais decorrentes de acidentes, 
sequelas e desfecho de doenças multifatoriais que acometem o ser humano;

VI- Perícia para Pessoas com Deficiências é a análise da capacidade e incapacidade 
funcional do indivíduo para atividades laborais, processos administrativos para fins de 
isenção e redução fiscal e benefícios em geral;
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O PERITO FISIOTERAPEUTA 
NA JUSTIÇA DO TRABALHO

É cediço que as perícias judiciais na esfera trabalhista acontecem quando ocorre uma controvérsia 
em que o reclamante, pessoa física, normalmente um ex-empregado, podendo ser eventualmente 

um empregado com contrato ativo, ingressa com ação de indenização, contra a empresa para a qual 
trabalhava.

 As controvérsias são diversas. Entretanto, sempre que existe discussão sobre doença 
ocupacional, suas respectivas incapacidades e sua relação com o trabalho (nexo causal) a prova 
técnica pericial é de suma importância para instruir a lide.
 
 As incapacidades originadas da doença ocupacional devem ser quantificadas e qualificadas 
para que o magistrado possa imputar a culpa e sentenciar as indenizações cabíveis ao processo.

 A disfunção é identificada pelo fisioterapeuta com base nas informações obtidas a partir da 
história, sinais, sintomas, exames e testes que o fisioterapeuta executa ou requisita. O diagnóstico 
diferencial de Fisioterapia é a comparação de sinais e sintomas neuromusculoesqueléticos para 
identificar as disfunções relacionadas ao movimento, a fim de que o tratamento possa ser planejado 
tão especificamente quanto o possível.

 O diagnóstico fisioterapêutico é quantificado, qualificado e codificado através da Classificação 
Internacional de Funcionalidade (CIF). O uso da CIF está sedimentado na Resolução COFFITO n° 
370 de 06 de novembro de 2009 que versa:

“Art. 2º O Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional aplicarão, após os respectivos diagnósticos 
fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais, a versão atualizada da CIF e sua derivada.”
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“Art. 156.  O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento 
técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos 
técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o 
juiz está vinculado.

§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de 
divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de 
consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria 
Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos 
técnicos interessados.

§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, 
considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos 
peritos interessados.

§ 4o Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 
148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz 
os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a 
nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão 
técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da 
perícia.

Art. 157.  O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando 
toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.

§ 1o A escusa será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, da 
suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la.

§ 2o Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos 
documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja 
distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento.”

 Além de avaliar o indivíduo e os documentos nosológicos acostados no processo, muitas 
vezes se faz necessária a análise do ambiente laboral. Nesta análise, o fisioterapeuta verifica se a 
empresa observou as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, bem como se realiza a 
análise biomecânica do gesto laboral e também a carga de trabalho. Cada situação é única sendo 
que o profissional irá avaliar tudo o que for necessário ao deslinde do feito.

 O conhecimento da cinesiologia e da cinesiopatologia permite ao fisioterapeuta tecer o nexo 
entre a doença previamente diagnosticada, as incapacidades físico funcionais e a mecânica corporal 
exigida durante as atividades laborais associada também ao ambiente laboral ao qual o periciado 
está inserido. 

 O Novo Código de Processo Civil esclarece sobre o perito:
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 Ainda sobre a prova pericial o Novo Código de Processo Civil:

 Uma leitura isenta e técnica do novo Código de Processo Civil demonstra que não há 
nenhuma disposição legal que determine que a prova pericial e consequente emissão de laudo 
pericial seja apresentado por profissional da medicina ou de outra área de especialização do 
conhecimento humano.

 Necessário se faz apenas que o perito possua notável saber e conhecimento técnico e 
científico, comprovando ao juiz sua especialidade na matéria que irá opinar. Por isso, o fisioterapeuta 
é importante colaborador na Justiça do Trabalho, auxiliando na geração e interpretação de provas. 
Atualmente, há diversas demandas envolvendo doenças ocupacionais, principalmente as LER/
DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho), 
que possuem íntima relação com o fazer do fisioterapeuta, uma vez que este possui, em sua 
formação curricular, matérias essenciais para a verificação do nexo de causalidade. Aqui 
entende-se como essenciais a cinesiologia, a biomecânica e a biomecânica ocupacional, a 
ergonomia, os recursos terapêuticos manuais, cinesioterapia, métodos e técnicas de avaliação 
neuromusculoesqueléticas, dentre outras. Essas disciplinas sequer fazem parte da graduação do 
profissional médico razão pela qual o nexo de causalidade pode plenamente ser estabelecido pelo 
fisioterapeuta com cerne na sua formação profissional.

 Na ausência de dispositivos legais e com base na formação profissional não há impedimento 
para que o fisioterapeuta analise o processo, avalie o periciado, avalie o local de trabalho, realize o 
diagnóstico fisioterapêutico e estabeleça o nexo causal. 

“Art. 465.  O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o 
prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 
nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2o Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 
intimações pessoais.”

“Art. 468.  O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;”
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 Diante do exposto, reiteramos que o fisioterapeuta é profissional legalmente habilitado para 
atuar em perícias judicias trabalhistas, contribuindo através de seus conhecimentos sobre o movimento 
humano e suas repercussões, bem como são capazes de produzir e compreender laudos que tenham 
como base fundamental anatomia, semiologia e fisiologia do corpo humano amparados na biofísica, 
cinesiologia, biomecânica, bioquímica e ergonomia.

“Nas perícias em matéria de acidente do trabalho e doenças ocupacionais deverão ser nomeados 
peritos que atendam às normas legais e ético-profissionais para análise do objeto de prova, 
tais como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 
engenheiros, dentre outros, sem prejuízo da nomeação de mais de um profissional, ainda que 
não se trate de perícia complexa, nos moldes do art. 431-B do Código de Processo Civil.”

 O nexo causal do fisioterapeuta, com a doença previamente diagnosticada, passará pelo 
conhecimento técnico e cientifico (exigência do Código de Processo Civil) da cinesiologia (estudo do 
movimento), cinesiopatologia (o movimento como forma de adoecimento), a biomecânica (ciência que 
investiga o movimento sob aspectos mecânicos, suas causas e efeitos nos organismos vivos), bem 
como a ergonomia (adaptação do trabalho às características psicofisiológicas do homem).

 O reconhecimento do fisioterapeuta perito está na publicação do próprio Tribunal Superior 
do Trabalho, no documento Diretrizes sobre Prova Pericial em Acidentes do Trabalho e Doenças 
Ocupacionais, Capítulo I, que trata do perito, art. 1º relata:
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POSICIONAMENTO DO 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO

Em relação ao tema, importante é apresentar o entendimento do Tribunal 
Superior do Trabalho quanto ao fisioterapeuta realizar o nexo causal 

de doença ocupacional. O acordão é transcrito in verbis:

PROCESSO Nº TST-RR-50200-82.2009.5.06.0008

A C Ó R D Ã O

6ª Turma

RECURSO DE REVISTA. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA POR 
FISIOTERAPEUTA DO TRABALHO. ELEMENTOS OUTROS 
PRESENTES. A perícia realizada por fisioterapeuta do trabalho não acarreta a nulidade da 
perícia, bem como o cerceamento do direito de defesa, uma vez que outros elementos de prova 
foram utilizados para o livre convencimento motivado do juiz, consubstanciado na persuasão 
racional. Aplicação do art. 131 do CPC. Intacto o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 
Recurso de revista não conhecido.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. As horas extraordinárias foram 
deferidas com base na prova dos autos, especificamente a testemunhal, já que os cartões de 
ponto apresentados pela reclamada foram desconstituídos, de modo que não há falar em 
distribuição do ônus da prova, pois a reclamada foi quem não se desincumbiu do ônus da 
prova a seu encargo. Recurso de revista não conhecido.

COMPENSAÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA COM AS HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS E DIVISOR. Recurso de revista desfundamentado, pois o reclamado 
não indica aresto para comprovar divergência jurisprudencial, nem violação a dispositivo 
constitucional e legal. Recurso de revista não conhecido.

DOENÇA OCUPACIONAL. NULIDADE DA DISPENSA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 
Restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a doença que acometeu o autor 
e as atividades por ele desempenhadas, bem como a culpa do reclamado ao despedir 
imotivadamente o autor quando portador de doença profissional, a se assegurar a estabilidade 
provisória e a nulidade da dispensa. Recurso de revisa não conhecido.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Recurso de revista desfundamentado, pois o 
reclamado não indica aresto para comprovar divergência jurisprudencial, nem violação a 
dispositivo constitucional e legal. Recurso de revista não conhecido.
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Inservível, nos termos 
do art. 896, “a”, da CLT, à comprovação de divergência jurisprudencial, aresto oriundo de 
Turma do c. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista não conhecido.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. O momento de incidência dos juros de mora, em 
se tratando de indenização por danos morais, é o ajuizamento da reclamação trabalhista. 
Exegese dos artigos 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91 e 883 da CLT. Recurso de revista conhecido 
e desprovido.

HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO. O recurso de revista está amparado 
apenas em divergência jurisprudencial e os arestos apresentados são convergentes ao v. 
acórdão regional. Recurso de revista não conhecido.
[...] Nas razões de recurso de revista, o reclamado sustenta que o nexo causal não pode ser 
atestado por profissional da especialidade em Fisioterapia do Trabalho, não possuindo, tal 
profissional, capacidade e habilitação técnica para fornecer ao Judiciário subsídios técnicos 
para se chegar a uma solução da lide, de modo que a elaboração de diagnóstico de doença 
ocupacional por este perito incorre em cerceamento de defesa, bem como acarreta a nulidade 
da perícia. Aponta violação do art. 5º, LIV e LV, da CF e colaciona arestos ao confronto de 
teses.

O eg. TRT registrou que a profissional é fisioterapeuta do trabalho, inscrita no CREFITO-
PE, estando habilitada para o exame da doença apontada pelo autor, pois se trata de 
doença profissional relacionada com a ausência de medidas preventivas no ambiente 
de trabalho. Consignou, ainda, que a Resolução nº 259/03 do Conselho Federal de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional prevê que ao fisioterapeuta do trabalho compete 
estabelecer o nexo causal e emitir parecer técnico para os distúrbios funcionais.

Asseverou, ainda, que outros elementos de prova foram utilizados para o convencimento do 
juiz, quais sejam, laudos médicos, emissão de CAT e concessão do benefício previdenciário, 
e que a perícia foi solicitada pela reclamada, concluindo que a perícia realizada por 
fisioterapeuta do trabalho não tem o condão de anular a perícia.

Dessa forma, a perícia realizada por fisioterapeuta do trabalho não configurou cerceamento 
do direito de defesa, bem como a nulidade da perícia, uma vez que outros elementos de prova 
foram utilizados para o convencimento motivado do juiz, consubstanciado na persuasão 
racional (art. 131 do CPC) e da ampla liberdade na direção do processo de que está investido 
o magistrado trabalhista, a teor do art. 765 da CLT.

Assim, em virtude do princípio do livre convencimento motivado, não há que se falar em 
afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por fim, quanto ao aresto de fl. 890, a reclamada não indica a fonte oficial de publicação, ou 
o repositório em que foi publicado, deixando de preencher os requisitos da Súmula nº 337 do 
c. TST.

Não conheço. (Grifo Nosso).

[...]O reclamado, nas razões de recurso de revista, pleiteia o reconhecimento da validade da 
dispensa, pois o laudo pericial foi apresentado por profissional não habilitado, e a suposta 
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doença ocupacional se agravou em um período em que o autor não estava trabalhando, 
período em que não desempenhava atividades no reclamado. Aponta violação do art. 5º, LIV 
e LV, da CF.

No que se refere à nulidade da dispensa, o eg. TRT remeteu às considerações lançadas quando 
da análise do tema “DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA NULIDADE DA PERÍCIA”, 
em que o eg. TRT registrou que a profissional é fisioterapeuta do trabalho, inscrita no 
CREFITO-PE, estando habilitada para o exame da doença apontada pelo autor, pois 
se trata de doença profissional relacionada com a ausência de medidas preventivas no 
ambiente de trabalho. Consignou, ainda, que a Resolução nº 259/03 do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional prevê que ao fisioterapeuta do trabalho compete 
estabelecer o nexo causal e emitir parecer técnico para os distúrbios funcionais.

Asseverou, ainda, que outros elementos de prova foram utilizados para o convencimento do 
juiz, quais sejam, laudos médicos, emissão de CAT e concessão do benefício previdenciário, e 
que a perícia foi solicitada pela reclamada, concluindo que a perícia realizada por fisioterapeuta 
do trabalho não tem o condão de anular a perícia, bem como o nexo de causalidade entre a 
doença que acometeu o autor e as atividades desempenhada no reclamado.

Quanto à doença que acometeu o autor, registrou que as avaliações, exames médicos, 
o minucioso laudo pericial e demais documentos que instruíram a petição inicial, que 
não foram impugnados, confirmaram a doença e o êxito do alegado na inicial, sendo 
irrelevante a constatação da moléstia em momento posterior ao deslinde contratual, por 
incidência do item II da Súmula nº 378 do c. TST, a se reconhecer a nulidade da dispensa 
do autor no período de estabilidade.

Verifica-se que a nulidade da dispensa teve como suporte o conjunto probatório dos autos, 
não se demonstrando que houve afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e do 
devido processo legal, restando ilesos o art. 5º, LIV e LV, da CF.

Não fora isso, o v. acórdão regional, da forma como proferido, mostra-se em consonância com 
a Súmula nº 378, II, do c. TST, a incidir o óbice da Súmula nº 333 do c. TST e do art. 896, § 
4º, da CLT à admissibilidade do recurso. 

Não conheço. (Grifo Nosso)

“O ministro relator Aloysio Corrêa de Veiga observou que segundo consta no acordão 
regional ficou comprovado que foram utilizados outros meios de prova, além da perícia 
para o convencimento motivado do juiz. Dessa forma, em virtude do principio do livre 
convencimento motivado do juiz, não entendeu como violados os princípios constitucionais 
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal alegados ( Dirceu Arcoverde 
– Secretaria de Comunicação Social – TST)”

 Este acordão demonstra que o Tribunal Superior do Trabalho entende ser capaz o 
fisioterapeuta de tecer o nexo causal.
 
 Não menos importante colacionamos outras decisões do TST favoráveis ao trabalho do 
fisioterapeuta perito quais sejam:
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Fevereiro de 2014: 
8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.  
“Nas razões de revista, às fls. 752/753, a reclamada insiste na alegação de que é nula a perícia 
realizada por fisioterapeuta, ao argumento de que tal profissional não tem habilitação nem capacitação 
técnica para realizar diagnósticos, muito menos para atestar a existência ou não de nexo causal 
entre a doença alegada e as atividades exercidas pelo reclamante. Traz jurisprudência ao confronto. 
O inconformismo não prospera. Os arestos trazidos ao cotejo às fls. 752/753 são inservíveis ao fim 
colimado, porquanto não citam a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foram publicados, nos 
moldes do que determina a Súmula 337, I, ‘a’, do TST. Nego provimento. ”
PROCESSO Nº TST-AIRR-87700-84.2007.5.15.0047

Março de 2014: 
8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
“Ainda que assim não fosse, há precedentes deste Colegiado, como nos autos TRT-
PR-01312-2004-069-09-00-4, no Acórdão 26047-2006, publicado em 12 de setembro de 2006, da 
lavra da Exma. Desembargadora Ana Carolina Zaina, de que o fato de o laudo ter sido realizado por 
profissional fisioterapeuta do trabalho e não por médico do trabalho não se constitui, na verdade, em 
irregularidade alguma. Destaco, inclusive, que naqueles autos também se discutiu sobre a trabalhadora 
ter sido acometida de LER/DORT e as implicações da doença em face das atividades profissionais 
desenvolvidas. Rejeito.”
PROCESSO Nº TST-RR-230200-66.2007.5.09.0654

Junho de 2014: 
8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA.
“Nos termos do artigo 145 do CPC, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 
cientifico, o juiz escolherá perito entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no 
órgão de classe competente, desde que este seja especialista na matéria sobre a qual deverá opinar. 
Consoante se verifica pelo acórdão recorrido, o perito indicado pelo juízo é fisioterapeuta, com registro 
no CREFITO-PR e capacidade técnica para a confecção de laudo e emissão de parecer. Ressaltou 
o Tribunal a quo, ainda, que a perícia realizada não foi médica, com intuito de avaliar a saúde do 
empregado, mas para verificar as condições em que o trabalho era desenvolvido e os efeitos sobre o 
corpo do reclamante, atividade afeta diretamente à habilitação profissional do expert.”
PROCESSO Nº TST-RR-2215700-16.2008.5.09.0010

Setembro de 2014: 
3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
Na hipótese, o profissional fisioterapeuta designado para elaborar a perícia técnica possui conhecimento 
técnico para avaliar a relação entre a patologia que acomete o Obreiro - escoliose – e as atividades 
exercidas na Reclamada - cobrador de ônibus.
PROCESSO Nº TST-RR-527100-55.2007.5.09.0872

Setembro de 2014: 
8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
“Dessa forma, não há falar em nulidade da perícia que atestou a doença ocupacional do reclamante 
em razão de ter sido realizada por fisioterapeuta. Nego provimento.”
PROCESSO Nº TST-ARR-146900-92.2007.5.15.0153

Fonte: Memorial do CREFITO 10
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Outubro de 2014: 
7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
RECURSO DE REVISTA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR 
FISIOTERAPEUTA - VALIDADE.
“Não há óbice legal à elaboração de laudo pericial por profissional de saúde, fisioterapeuta, para 
avaliação de nexo de causalidade entre LER/DORT e o trabalho desempenhado pelo reclamante. 
Cinge-se a controvérsia à validade do laudo pericial elaborado por fisioterapeuta para atestar nexo 
causal entre trabalho e doença, no caso, LER/DORT. A profissional que subscreve o laudo, além de 
fisioterapeuta, tem especialização em LER/DORT, circunstância que justificou sua nomeação pelo 
magistrado. Também compete observar que não há na lei processual exigência de que o laudo pericial 
seja elaborado por médico. Nos termos do art. 145 do CPC, quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico, o juiz escolherá perito entre profissionais de nível universitário, 
devidamente inscritos no órgão de classe competente, desde que seja especialista na matéria sobre 
a qual deverá opinar. Tal dispositivo sequer exige que o auxiliar do juízo tenha, necessariamente, 
formação específica na matéria que constitui objeto da perícia, bastando que possua o conhecimento 
técnico ou científico indispensável à prova do fato e que seja escolhido entre profissionais de nível 
universitário, registrado no órgão profissional competente, consoante observado no caso concreto. 
Ademais, foi suscitado pelo reclamante que, não há colisão entre as normas que disciplinam a profissão 
de fisioterapeuta (Decreto-Lei nº 938/1969 e a Lei Federal nº 6.316/1975), ao preverem uma linha de 
atuação geral e principal para esses profissionais de saúde, e a Resolução do Conselho Federal de 
Fisioterapia (Resolução COFFITO nº 259/2004), ao descrever que também seria atribuição desses 
profissionais “elaborar relatório de análise ergonômica, estabelecer nexo causal para os distúrbios 
cinesiológicos funcionais e construir parecer técnico especializado em ergonomia”, se tal atividade 
consiste meramente no registro escrito das conclusões e atividades que já são exercidas na prática 
por tais profissionais. Recurso de revista conhecido e provido.”
PROCESSO Nº TST-RR-204200-60.2008.5.06.0142

Dezembro de 2014: 
6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. 
“1. Nos termos do art. 145 do CPC, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 
cientifico, o juiz escolherá o perito entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no 
órgão de classe competente, desde que este seja especialista na matéria sobre a qual deverá opinar. 
2. No caso, o auxiliar escolhido foi um fisioterapeuta, cuja profissão é regulamentada pelo Decreto-Lei 
nº 938/1969 e pela Lei Federal nº 6.316/1975, bem como pelas Resoluções do Conselho Federal de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional nos 381/2010, 259/2003 e 80/1997. 
3. No exame dos dispositivos referidos, não se constata óbice à possibilidade de o fisioterapeuta 
elaborar laudo pericial, em lides que envolvam doença profissional, no âmbito da sua atuação, com 
vista a identificar, avaliar e observar os fatores ambientais que possam constituir risco à saúde funcional 
do trabalhador e, ainda, elaborar o diagnóstico fisioterapêutico, indicando o grau de capacidade ou 
de incapacidade funcional, competências ou incompetências laborais, mudanças ou adaptações nas 
funcionalidades e seus efeitos no desempenho laboral. 
4. No caso: 
a) constatou-se a expertise técnica do laudo pericial, que, adequadamente, descreveu e dissecou 

Fonte: Memorial do CREFITO 10
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o local onde laborava a reclamante, bem como as atividades por ela desenvolvidas durante todo o 
contrato de trabalho. 
b) constaram do laudo a anamnese do “fenômeno” elaborada por outros especialistas, e os exames 
físicos/clínicos correspondentes, pelo que ficou suficientemente esclarecida a matéria controvertida. 4. 
Esclareça-se que, conforme a sentença, transcrita no acórdão recorrido, o laudo do fisioterapeuta não 
foi para diagnosticar a doença em si mesma, mas, sim, para verificar seu nexo de causalidade com 
o ambiente de trabalho; a doença já havia sido demonstrada com base em outras provas constantes 
nos autos. 
5. Recurso de revista a que se nega provimento.”
PROCESSO Nº TST-RR-2157-11.2010.5.20.0002

Abril de 2015:  
5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
“Cumpre, aqui, ressalvar que não se está a discutir a possibilidade de o fisioterapeuta vir a elaborar 
diagnóstico médico, situação que, por óbvio, escapa da sua área de atuação, mas sim, dentro da sua 
competência, atuar como perito judicial.” 
PROCESSO Nº TST-AIRR-1913-41.2012.5.19.0002

Junho de 2015:  
3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
PERÍCIA REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. PEDIDO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO. 
PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. 
“A perícia realizada por fisioterapeuta do trabalho não acarreta nulidade da perícia, nem cerceia o 
direito de defesa da parte, mormente quando presentes outros elementos de prova inclusive utilizados 
para o livre convencimento motivado do magistrado, consubstanciados na persuasão racional (art.131 
do CPC). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
PROCESSO Nº TST-AIRR-81-27.2013.5.19.0005

Agosto de 2015:  3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
NULIDADE DE PERÍCIA REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. 
“Dessa forma, não há falar em nulidade da perícia que atestou a doença ocupacional do reclamante, 
em razão de ter sido realizada por fisioterapeuta. Nego provimento.” 
PROCESSO Nº TST-RR-1366-88.2011.5.24.0004

Agosto de 2015:
7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA 
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL 
ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. DOENÇA PROFISSIONAL. POSSILIDADE. 
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é válido o laudo realizado por fisioterapeuta 
com vistas a atestar doença ocupacional. Precedentes. Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 
4º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
PROCESSO Nº TST-AIRR-903-77.2010.5.24.0006

Agosto de 2015:  
3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 

Fonte: Memorial do CREFITO 10
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE. PERÍCIA REALIZADA POR 
FISIOTERAPEUTA. INOCORRÊNCIA. 
“Não há nulidade a ser declarada. A Resolução 259/2003 do Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia ocupacional prevê que ao fisioterapeuta do trabalho compete estabelecer o nexo causal e 
emitir parecer técnico para os distúrbios funcionais. E, como bem apontado no v. Acórdão recorrido, 
a perícia não pretendeu diagnosticar qualquer moléstia, mas sim verificar o nexo de causalidade 
entre as enfermidades já constatadas com as atividades profissionais desenvolvidas pelo obreiro, o 
que torna imprestáveis os arestos trazidos à comparação, por partirem de premissa fática diversa. 
Incidência da Súmula 296, I/TST.”
 PROCESSO Nº TST-AIRR-36500-91.2008.5.06.0002

Setembro de 2015:
6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.  
RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. 
“Nos termos do art. 145 do CPC, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 
cientifico, o juiz escolherá o perito entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos 
no órgão de classe competente, desde que sejam especialistas na matéria sobre a qual deverão 
opinar. No caso, o auxiliar escolhido foi uma fisioterapeuta, cuja profissão é regulamentada pelo 
Decreto-Lei nº 938/1969 e pela Lei Federal nº 6.316/1975, bem como pelas Resoluções do Conselho 
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nos 381/2010, 259/2003 e 80/1997. No exame dos 
dispositivos referidos, não se constata óbice à possibilidade de a fisioterapeuta elaborar laudo pericial, 
em lides que envolvam doença profissional, no âmbito da sua atuação, com vista a identificar, avaliar e 
observar os fatores ambientais que possam constituir risco à saúde funcional do trabalhador e, ainda, 
elaborar o diagnóstico fisioterapêutico, indicando o grau de capacidade ou de incapacidade funcional, 
competências ou incompetências laborais, mudanças ou adaptações nas funcionalidades e seus 
efeitos no desempenho laboral. Esclareça-se que o laudo da fisioterapeuta não foi para diagnosticar a 
doença em si mesma, mas, sim, para verificar seu nexo de causalidade com o ambiente de trabalho. 
Recurso de revista de que não se conhece.”
PROCESSO Nº TST-RR-374-58.2012.5.06.0016

Setembro de 2015: 
7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.  
RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA 
LEI Nº 13.015/2014. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR 
FISIOTERAPEUTA. DOENÇA PROFISSIONAL. POSSILIDADE. 
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é válido o laudo realizado por fisioterapeuta 
com vistas a atestar doença ocupacional. Precedentes. Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 
4º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista de que não se conhece.”
PROCESSO Nº TST-RR-82700-94.2009.5.15.0092

Outubro de 2015: 
7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.  
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DA NULIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA 
REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. DOENÇA OCUPACIONAL. 
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há qualquer nulidade, em razão da 
realização de perícia técnica por fisioterapeuta, mormente porque, nos termos da Resolução nº 

Fonte: Memorial do CREFITO 10
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259/2003, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a este profissional incumbe 
identificar, avaliar e observar os fatores ambientais que possam causar risco à saúde funcional do 
trabalhador, além de elaborar parecer, com análise ergonômica, com o propósito de estabelecer nexo 
causal para os distúrbios cinesiológicos funcionais. Neste aspecto, convém frisar que o art. 145, §1º, 
do CPC, quanto à indicação de perito, exige apenas que este seja escolhido dentre profissionais de 
nível universitário, inscritos no órgão de classe competente, com especialidade na matéria sobre a 
qual deverão emitir o laudo pericial correspondente. Assim, considerando-se que o caso em epígrafe 
trata da caracterização de doença ocupacional, não subsiste a alegada nulidade, face à habilitação do 
expert. O acórdão regional encontra-se, pois, em sintonia com a notória e iterativa jurisprudência desta 
Corte, de sorte que é inviável o trânsito do apelo revisional, nos termos do art. 896, §7º, da CLT e da 
Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
PROCESSO Nº TST-AIRR-104-12.2011.5.14.0092

Novembro de 2015: 
3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
“Nesta esteira, não há que se falar em nulidade da perícia realizada no caso vertente. Revela-se 
incontestável a possibilidade de o profissional de fisioterapia elaborar laudo pericial, em lides que 
envolvam doença profissional, no âmbito da sua atuação, com vistas a identificar, avaliar e observar os 
fatores ambientais que possam constituir em risco à saúde funcional do trabalhador, revelando o nexo 
causal entre a doença e o labor, e, ainda, elaborar o diagnóstico fisioterapêutico, indicando o grau de 
capacidade ou de incapacidade funcional, competências ou incompetências laborais, mudanças ou 
adaptações nas funcionalidades e seus efeitos no desempenho laboral. Cumpre, aqui, ressalvar que 
não se está a discutir a possibilidade de o fisioterapeuta vir a elaborar diagnóstico médico, situação 
que, por óbvio, escapa da sua área de atuação, mas sim, dentro da sua competência, atuar como 
perito judicial.” 
PROCESSO Nº TST-AIRR-647-61.2013.5.19.0009

Novembro de 2015: 
7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA 
POR FISIOTERAPEUTA. ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. 
“Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
PROCESSO Nº TST-AIRR-1222-06.2012.5.19.0009

Fevereiro de 2016: 
2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LAUDO MÉDICO REALIZADO POR 
FISIOTERAPEUTA PRECLUSÃO – DANO MORAL – DOENÇA OCUPACIONAL. DANO MORAL – 
QUANTUM (R$30.000,00). 
“Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de 
cabimento. Agravo desprovido.”
PROCESSO Nº TST- AIRR-734-94.2012.5.06.0144

Abril de 2016: 
A 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 

Fonte: Memorial do CREFITO 10
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13.015/2014 – PRELIMINAR DE NULIDADE – PERÍCIA REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA 
“Esta Corte entende ser válido o laudo pericial elaborado por perito fisioterapeuta para avaliar a 
existência de nexo de causalidade entre a moléstia do empregado e a atividade exercida na empresa. 
Precedentes. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”
 PROCESSO Nº TST-AIRR-876-39.2012.5.15.0115

Abril de 2016: 
A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou: 
RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA.
“O apelo não alcança provimento, uma vez que os arestos colacionados são inespecíficos, nos termos 
da Súmula 296, I, do TST, pois não consideram as particularidades fáticas do caso presente, sobretudo 
a de que a sentença não está lastreada apenas no laudo pericial, mas também em laudos médicos, 
exames clínicos e laboratoriais e no reconhecimento da doença profissional pelo INSS, tudo conforme 
documentação acostada. Recurso de revista não conhecido.”
PROCESSO Nº TST-RR-28300-43.2009.5.06.0008

Abril de 2016: 
A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou: 
“No caso, o Tribunal a quo rejeitou a preliminar de nulidade processual, por invalidade do laudo pericial 
elaborado por fisioterapeuta, arguida pelo autor, por considerar que o profissional de fisioterapia é 
capacitado para avaliar a capacidade ou incapacidade funcional dos órgãos motores. Assentou-se, 
ainda, que não o laudo pericial não invadiu competências privativas dos profissionais de medicina.” 
PROCESSO Nº TST-ARR-428-05.2010.5.06.0142

Maio de 2016: 
A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho validou laudo pericial produzido por profissional 
fisioterapeuta para investigação do nexo causal entre a doença, já devidamente comprovada nos 
autos do processo, e as atividades laborais do trabalhador. 
PROCESSO Nº TST-AIRR-443-04.2014.5.19.0002

Maio de 2016:  
A 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu: 
“Dessume-se que o acórdão Regional está em consonância com o entendimento consolidado por 
esta Corte no sentido de que, para se aferir eventual culpa do empregador na moléstia ocupacional 
adquirida pelo empregado, não há exigência legal de que o laudo pericial seja realizado por médico 
do trabalho para sua validade, podendo ser elaborado por fisioterapeuta devidamente inscrito no 
conselho profissional”.  
PROCESSO Nº TST-AIRR-177-14.2014.5.19.0003

Fonte: Memorial do CREFITO 10



28MEMORIAL DE PERÍCIA FISIOTERAPÊUTICA

JURISPRUDÊNCIA DOS 
TRIBINAIS PÁTRIOS

Súmula nº19: 

“PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS. 
POSSIBILIDADE. Resguardadas as atividades próprias e específicas do médico, como a de 
diagnosticar doenças, o profissional fisioterapeuta pode realizar perícias judiciais, com os 
seguintes objetivos: a) estabelecer se existe a relação de causa e efeito entre o trabalho na 
empresa reclamada e o acometimento ou agravamento da doença do trabalhador, previamente 
diagnosticada; e/ou b) indicar grau de capacidade ou incapacidade funcional, com vistas a 
apontar competências ou incompetências laborais (transitórias ou definitivas) e seus efeitos 
no desempenho laboral.”

6.1 Súmula Nº 19 do TRT da 13ª Região

PERÍCIA TÉCNICA. FISIOTERAPEUTA. VALIDADE.

É válido o laudo pericial elaborado por fisioterapeuta para estabelecer o nexo de causalidade 
entre o quadro patológico e a atividade laboral, bem assim a extensão do dano, desde que 
precedido de diagnóstico médico.

Precedente IUJ - Processo 0000430-37.2015.5.06.0000.

6.2 Súmula Nº 27 do TRT da 6ª Região

SÚMULA Nº 6

“LAUDO PERICIAL. DOENÇA OCUPACIONAL. ELABORAÇÃO POR 
FISIOTERAPEUTA. VALIDADE. Não há óbice a que o fisioterapeuta, devidamente 
registrado no conselho de classe, atuando como auxiliar do Juízo, examine as condições 
fáticas em que prestado o trabalho, de modo a identificar possível nexo de causalidade, desde 
que seja diagnosticada a enfermidade por documentação médica.”

Precedentes Jurisprudenciais:

RO nº 0010064-56.2013.5.19.0003 (PJE) - Rel. Des. Antônio Catão - DEJT - Publicação: 
28/05/2015

6.3 Súmula Nº 06 do TRT da 19ª Região
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RO nº 0001673-34.2012.5.19.0008 (FÍSICO) - Rel. Des. João Leite - DEJT - Publicação: 
14/05/2015

Aprovada pela Resolução Nº 51, de 29 de julho de 2015.

6.4 Acordão - TRT Mato Grosso do Sul

Processo 0035900-22.2002.5.24.0021 

Origem: 1ª Vara do Trabalho de Dourados/MS

Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO

Relator: AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR
Ementa

DOENÇA OCUPACIONAL ESTABELECIMENTO DE NEXO TÉCNICO  LAUDO 
PERICIAL REALIZADO POR FISIOTERAPEUTA POSSIBILIDADE 

1. Embora o fisioterapeuta não tenha habilitação legal para diagnosticar doenças, nenhum 
empecilho existe para que ele seja designado auxiliar do juízo e, através do trabalho 
pericial, analise os fatores de risco, verifique os procedimentos preventivos adotados pela 
empresa e, à luz das funções desenvolvidas e condições do trabalho, estabeleça ou não um 
nexo técnico que justifique o reconhecimento de uma doença ocupacional. 
2. É que para a fixação do nexo técnico exige-se outros conhecimentos específicos, os 
quais não são privativos do médico, sendo de se observar que o perito nomeado tem 
habilitação específica em programas de prevenção contra as LERs e, por força de sua 
formação profissional (fisioterapeuta) também tem conhecimento específico acerca da 
mecânica dos movimentos e sua influência no aparelho osteomuscular. 
3. Reformulação parcial de entendimento anterior (Grifo Nosso).

6.5 Acordão TRT da 4ª Região

 O tribunal regional do trabalho do Rio Grande do Sul já apreciou a matéria na questão envolvendo 
o nexo causal emitido por Fisioterapeuta. No caso em tela esta foi a posição do colegiado:

ACÓRDÃO

0025700-06.2009.5.04.0202 RO Fl. 1

DESEMBARGADORA REJANE SOUZA PEDRA

Órgão Julgador: 5ª Turma
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Recorrente: VIAÇÃO CANOENSE S.A. - Adv. Maria Beatriz Flores de Camargo

Recorrido: MILTON MESSIAS DOS SANTOS - Adv. Liani Bratz

Origem: 2ª Vara do Trabalho de Canoas

Tramitação: 4ª Vara do Trabalho de Canoas

Prolator da Sentença: LIGIA MARIA FIALHO BELMONTE

E M E N T A

DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. Subsiste o dever de indenizar do empregador quando, sendo ocupacional 
a moléstia que acomete o empregado, faz-se presente o nexo de causalidade entre essa e o 
trabalho, ainda que na forma de concausa.

R E L A T Ó R I O
Inconformada com a sentença de parcial procedência das fls. 531-537, complementada pela 
decisão de embargos declaratórios da fl. 545, recorre a reclamada (fls. 548-560). Busca a 
reforma do julgado quanto à ausência de habilitação de fisioterapeuta para a realização 
de diagnóstico do reclamante, à ausência de nexo causal entre a moléstia e o trabalho, às 
indenizações por danos morais e materiais, à estabilidade provisória, reintegração ao 
emprego, pagamento dos salários e FGTS, e aos honorários assistenciais. Sem contrarrazões, 
os autos são remetidos ao Tribunal para julgamento.

É o relatório 

“[...] Outrossim, entendo ter sido evidenciado que o trabalho atuou como concausa para o 
surgimento e agravamento da doença. O laudo de ergonomia confirma a presença de risco 
físico nas atividades do autor. Acolho das conclusões da perita porquanto bem fundamentadas, 
embasada na doutrina técnica e na legislação que rege a matéria (NR 17). Não prospera 
a insurgência da recorrente relativamente à ausência de habilitação da perita subscritora 
do laudo, uma vez que não foi emitido parecer médico, tampouco atestada a existência de 
doença ocupacional. A expert se limitou a exarar parecer no limite de sua competência, ou 
seja, relativo às condições ergonômicas de trabalho do autor. Ademais, conforme a Resolução 
nº 403, de 03-08-2011, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que 
regulamenta a especialidade de fisioterapeuta do trabalho, exige o domínio das seguintes 
áreas de competência: avaliação de condições ergonômicas estabelecimento do nexo de causa 
cinesiológica funcional ergonômica, implementação da cultura ergonômica e em saúde do 
trabalhador, dentre outros (art. 3º, II, VI e VII). Portanto, a perita estava apta a elaborar o 
laudo ergonômico, o qual, em vista disto, deve ser acolhido”
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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PERÍCIA DE DOENÇA 
OCUPACIONAL. LER/DORT. FISIOTERAPEUTA. POSSIBILIDADE.

Prelecionam os artigos 156, §1º, e 465, do CPC/2015, que o perito deverá ser especializado 
no objeto da perícia e será nomeado entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos 
técnicos ou científicos, devidamente inscritos em cadastro mantido pelo Tribunal ao qual o  
juiz está vinculado. Nítido, pois, que a Lei apenas impõe que o perito possua conhecimentos 
especializados quanto ao objeto da perícia, sem formular distinções acerca da sua formação 
profissional. sendo certo que a LER/DORT trata-se de uma síndrome relacionada a fatores 
biomecânicos decorrentes da organização do trabalho e que, segundo a Instrução Normativa 
n. 98 INSS/DC de 2003, “a presença ativa do fisioterapeuta é fundamental para uma avaliação 
contínua da evolução do caso [da LER] e para mudanças de técnicas ao longo do tratamento”, 
forçoso concluir que este profissional encontra-se plenamente capacitado para aferir o nexo 
de causalidade entre a mencionada doença e as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. 
Deveras, conquanto o Fisioterapeuta não seja habilitado para diagnosticar doenças, haja 
vista que tal consubstancia atribuição exclusiva do médico, não há óbice legal para que aquele 
profissional auxilie o Juízo no deslinde da aferição de doença ocupacional, apreciando o seu 
nexo com o labor, na medida em que, consoante já aludido, a exigência legal não é de que o 
perito seja médico inscrito no Conselho de Classe, mas profissional dotado de especialização 
na matéria sobre a qual deverá opinar. Nesse diapasão, sendo o profissional Fisioterapeuta 
perfeitamente capaz de examinar funções e disfunções do movimento humano, bem como 
de analisar os fatores de risco e de verificar se os procedimentos preventivos são efetivamente 
adotados pela Empresa, aferindo a existência de nexo técnico que justifique a conclusão 
acercada existência de uma doença ocupacional, indene a ilação de que inexiste nulidade na 
perícia deslindada por este profissional, quando do diagnóstico da LER/DORT.

Jurisprudência unificada, por maioria, no sentido de que o profissional Fisioterapeuta pode 
realizar perícia, exclusivamente quanto a LER/DORT.

6.6 Incidente de uniformização de jurisprudência - TRT 20ª Região

6.7 4ª Vara do Trabalho do Recife/PE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

4ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE – PE

ATA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 939-2008-004-06-00-2

Aos cinco e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às 12:05 horas, estando 
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Senhores(as) Peritos(as) (principalmente Médicos e Fisioterapeutas do Trabalho)

Em meu primeiro ano de atuação como Juiz Titular da 6a Vara do Trabalho de Caxias do 
Sul encontrei inúmeras situações nas perícias que, com o passar dos meses, foram adequadas 
ao necessário respeito aos profissionais que auxiliam este Juízo Especializado em acidentes do 
trabalho.

Contudo, vejo que alguns ajustes ainda precisam ser feitos.

Em minha última comunicação aos(às) Senhores(as), salientei os limites de atuação dos 
Fisioterapeutas do Trabalho (independentemente de nomeação por este magistrado ou na 
condição de Assistentes Técnicos das partes).

Reportei-me ao “exame clínico” como ato privativo do médico.

Todavia, o “exame físico”, assim entendida a análise biomecânica e mesmo cinesiológica- 
funcional do periciado pode – e deve – ser levada a efeito pelo Fisioterapeuta, sem prejuízo de 
outras formas de verificação procedidas pelo critério Médico.

6.8 Despacho da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS - Única vara do trabalho especializada 
em doenças ocupacionais do interior do Brasil²

2.   http://www.trt4.jus.br/ItemPortlet/download/85173/01_-_RelatAorio_
de_InspeAcAao_Correcional_-_Caxias_do_Sul_6Ae_ VT_2016.pdf

aberta a audiência da 4ª Vara do Trabalho do Recife – Pernambuco, na presença da Exma. 
Juíza do Trabalho Substituta ROSA MELO MACHADO RODRIGUES FARIA, foram, por 
sua ordem, apregoados os litigantes:

Reclamante:  ADRIA FERREIRA DE SOUZA LIMA

Reclamado:   BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

Ausentes as partes.  A Juíza Substituta relatou o processo e passou a proferir a seguinte decisão:

[...]Por fim, no tocante à insurgência de reclamante no tocante ao fato da perícia técnica 
ter sido realizada por uma profissional de fisioterapia, entendo que não obstante o comum 
entendimento de que apenas médicos estariam habilitados à realização de perícias judiciais 
envolvendo doenças ocupacionais, também está habilitado o profissional da área de 
fisioterapia, haja vista a respectiva formação calcada na cinesiologia - ciência que estuda o 
movimento e a biomecânica. 

Assim, ainda que não realizada por profissional médico, é certo que a prova pericial foi feita 
com estrita observância às diretrizes traçadas no art. 145, §§ 1° e 3º, do CPC, não havendo 
falar-se em nulidade da perícia pelo simples fato de ter sido realizada por fisioterapeuta, frise-
se, devidamente inscrito no órgão de classe competente
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As perícias realizadas por Médicos e Fisioterapeutas são complementares (em regra a 
Ergonômica, realizada in loco, serve como subsídio ao parecer Médico).

Nessa linha de entendimento, muito do que é analisado e colhido pelo Médico Perito Oficial 
na anamnese ou mesmo no exame físico poderá ser utilizado no trabalho do Assistente 
Técnico, seja ele Médico ou Fisioterapeuta. Daí a possibilidade de acompanhamento, pelo 
Fisioterapeuta, da perícia médica, obviamente naquilo que não atente contra o dever de sigilo 
garantido ao periciado pela Constituição Federal.

Logo e desde que não ultrapassados estes limites e aqueles que digam respeito à ética médica 
- a serem respeitados entre o profissional e o periciado - resta evidente que o Fisioterapeuta 
poderá acompanhar eventuais medições  durante a perícia  e, inclusive, realizar aquelas que 
entenda necessárias ao amparo de seu trabalho.

A regra geral  a ser observada é o Art.429 do CPC. Aqui se  formam os lindes de atuação dos 
Peritos nomeados pelo Juízo e Assistentes Técnicos.
Permaneço entendendo que conferir, a determinado caso, nexo de causalidade ou 
concausalidade é atribuição exclusiva do Médico. 

Ao Fisioterapeuta do Trabalho cumpre analisar as condições de labor (biomecânica 
ocupacional) com o método que entenda aplicável ao Periciado e, confrontando-os, emitir 
parecer no qual conste a descrição pormenorizada das atividades do trabalhador, discorrendo 
sobre os riscos existentes no ambiente laboral.
Não tenho dúvidas de que, com fulcro no Decreto-Lei nº 938/1969 e nas Resoluções nºs 80 de 
09 de maio de 1987, 381 de 03 de novembro de 2010 e 403 de 18 de agosto de 2011 (todas do 
COFFITO), os Fisioterapeutas do Trabalho estão habilitados a realizar perícias ergonômicas.

Malgrado não se olvide a divergência dos Tribunais pátrios sobre a possibilidade do 
Fisioterapeuta do Trabalho conferir nexo causal ou concausal à determinada doença 
ocupacional, ainda entendo que o diagnóstico nosológico é ato médico (art.4o e seu 
parágrafo 1o da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013).3 

A própria Lei denominada “Do Ato Médico” resguarda a atuação de outros profissionais, a 
saber: parágrafo 7o do artigo 4o, in verbis:
§ 7o  O disposto neste artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências 
próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, 
terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia.

Assim, entendo que o nexo causal permitido ao Fisioterapeuta do Trabalho é aquele 
relacionado à cinesiologia funcional (inciso VII do art.1o da Resolução COFFITO nº 259, 
de 18/12/2003), ou seja, eventuais prejuízos advindos ao trabalhador em face de condições 
ergonômicas inadequadas existentes em seu ambiente de trabalho. 

Este nexo causal ou concausal não é nosológico, mas sim biomecânico funcional.

3. Conforme a Lei nº 12842, Ato Médico, o diagnóstico nosológico não é privativo do 
médico. O artigo 4º foi vetado pela Presidente no ato da Publicação.
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Ao final, conclamo os Senhores e Senhoras Peritos(as) a participar de uma reunião de final 
de ano, a ser agendada em breve, da qual serão convidados por e-mail, a fim de que restem 
esclarecidos eventuais pontos ainda obscuros e para que tenhamos um 2014 muito mais 
profícuo nas perícias ergonômicas e médicas, evitando-se nulidades e prejuízos às partes.
Agradecendo a atenção, subscrevo-me

Atenciosamente

Juiz Marcelo Porto.

Titular da 6ª VT de Caxias do Sul
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O JUDICIÁRIO E AS PERÍCIAS DE 
SAÚDE: O “ERRO MÉDICO” E O 
“ERRO FISIOTERAPÊUTICO”⁴

O Código de Processo Civil deixa a cargo do julgador qual a especialidade do perito que será 
nomeado nos autos dos processos. Não há a obrigação de ser profissional médico ou que a perícia, 

para a verificação das condições de saúde do autor, seja uma “perícia médica”. Entendemos que a 
nômina mais correta seja a perícia de saúde que poderá ser executada por qualquer profissional da 
área da saúde no âmbito de suas atribuições. Diante do exposto, apresentamos um importante artigo 
esclarecedor sobre a perícia de saúde escrito pelo presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia 
Forense, Dr. Ricardo Wallace:

O saber promove a educação. E todos já sabemos que é o pilar fundamental de uma nação. E a 
forma como ela é oferecida permite que todas as áreas de uma sociedade se fortaleçam.  Nesta 
linha de raciocínio, vamos direcionar o discurso para a interferência da falta de conhecimento 
multiprofissional e interdisciplinar em um universo específico de duas áreas fundamentais em 
um país: a Justiça e a Saúde.

Precisamos fazer uma reflexão crítica sobre o conhecimento técnico mútuo destas áreas 
de atuação, e entendermos a relação das nôminas empregadas no Direito com as nôminas 
utilizadas na área da saúde, pois, não são raras às vezes em que o desconhecimento do 
vocabulário e atuação técnica por profissionais destas áreas, acaba por comprometer o 
resultado do trabalho de um ou de outro. E nosso foco está em dissertar, principalmente, 
sobre o desconhecimento (ou pouco conhecimento) do judiciário sobre as definições de termos 
fundamentais da saúde que possam interferir com a promoção de um julgamento acertado. 
Também neste texto referenciamos o desconhecimento normativo jurídico, dos profissionais 
de saúde que labutam no universo forense como auxiliares da justiça, comentando 
especificamente a atuação médica e fisioterapêutica.

A especificidade do texto tem relação com as “Perícias de Saúde” solicitadas pelos Magistrados, 
compondo capítulos importantes no universo legal, já referenciado pelo Código de Processo 
Civil em seções específicas para o Perito e para a Prova Pericial.

Para fundamentar o contexto, precisamos citar parte do texto do livro Medicina Legal do 
Professor Hélio Gomes (2003):

“[...]¨ Não basta um médico ser simplesmente um médico para que se julgue apto a realizar 
perícias, como não basta a um médico ser simplesmente médico para fazer intervenções 
cirúrgicas. São necessários estudos mais acurados, treino adequado, aquisição paulatina da 
técnica e da disciplina. Nenhum médico, embora eminente, está apto a ser perito pelo simples 
fato de ser médico. É-lhe indispensável a educação médico-legal, conhecimento da legislação 
que rege a matéria, noção clara da maneira como deverá responder aos quesitos, prática na 
redação dos laudos periciais. Sem esses conhecimentos puramente médico-legais, toda sua 
sabedoria será improfícua e perigosa.[...]”

4. http://www.fisioterapiaforense.com.br/arquivos-e-arquivos.html
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Se levarmos em consideração que o profissional médico é um dos profissionais de saúde que 
possui capacidade e apoio legal para servir como auxiliar da justiça na função de perito (art. 
145 do CPC), o recorte de texto citado pode ser transferido a outros profissionais de saúde. 
Ou seja, o psicólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o assistente social, o odontólogo, o 
terapeuta ocupacional e qualquer profissional de saúde nomeado ou indicado para servir 
como ator no universo pericial, deverá se munir de educação forense para não comprometer 
o julgamento com seus laudos e pareceres oferecidos ao magistrado.

Neste sentido, associações específicas de classe direcionam seus 
esforços para a formação forense destes profissionais. Podemos 
citar as que postulam este objetivo: A ANMP – Associação 
Nacional de Médicos Peritos da Previdência Social; a 
ABFF – Associação Brasileira de Fisioterapia Forense; 
a ABOL – Associação Brasileira de Odontologia 
Forense; a ABML – Associação Brasileira de 
Medicina Legal e a ACADEFFOR – Academia 
Brasileira de Fonoaudiologia Forense. Outras 
profissões mesmo sem participarem se 
associações específicas, já empreenderam 
cursos específicos, até de especialização, em 
atividades jurídico/forense.

Voltando ao discurso sobre o conhecimento 
do significado da palavra, uma das 
grandes dificuldades que observamos nos 
profissionais do Direito (e também fora 
dele) é a não dissociação dos termos “Saúde” 
e “Médica”. Ambos são tratados como se 
fossem a mesma coisa, e este pensamento 
obviamente não procede. Pois vejam que no 
parágrafo anterior nos referimos a profissionais 
da área da “Saúde”, e o profissional médico é 
um destes profissionais. Imagine então o risco 
que corre um processo quando um magistrado 
entende como “Perícia Médica” uma perícia que 
não necessariamente é da matéria médica. Isto 
pesará negativamente contra a celeridade dos processos 
jurídicos, e poderá gerar desconforto entre os profissionais 
que participam do ato processual.

Atualmente, são comuns em “noticiários forenses” divulgações de classes 
profissionais ocupando o “palco judiciário”, com ações de posicionamento 
profissional contra outras, em função do ato pericial. E se for feita uma análise grosseira 
deste cenário, observaremos muitos pontos de desconhecimento técnico das partes envolvidas. 
Vejamos “um exemplo muito comum nestes “noticiários” :“Fisioterapeuta não pode fazer 
perícia médica”. Vamos aos questionamentos: Será que a perícia referida é uma perícia 
médica? Por que se for, realmente a notícia está correta, pois perícia médica é ato médico. Será 
que o magistrado que nomeou este profissional sabe a diferença entre a perícia do médico e 
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a perícia do fisioterapeuta? Será que este fisioterapeuta que aceitou sabe a diferença entre a 
perícia do médico e a sua modalidade de perícia? Será que os médicos sabem a diferença entre 
vossas perícias e as realizadas por fisioterapeutas.

De todos estes questionamentos, o que se refere ao conhecimento do magistrado parece ser 
o mais relevante. Não que os outros sejam irrelevantes, mas, como o profissional perito é 
auxiliar direto do juiz na solução da demanda, o “desconhecimento judicial” pode gerar 
“desconfortos jurídicos” às partes, ou ao menos a uma das partes. Então cabe aqui uma 
conceituação rápida sobre as diferenças que os magistrados necessitam saber sobre a perícia 

dos médicos e a perícia dos fisioterapeutas, e eventualmente os médicos e fisioterapeutas 
também necessitam saber.

Antes de entrar diretamente nestas diferenças, é fundamental que os 
magistrados (e também os profissionais da área da saúde) saibam que no 

ato pericial esta inserida uma ação transversal, pontual, cuja matéria 
tem o conhecimento de um profissional como fato determinante. Mas, 

algumas vezes este profissional deverá lançar mão da possibilidade de 
utilizar a opinião de outro profissional, para corroborar em partes 
de seu laudo/parecer, pois dificilmente uma perícia possuirá caráter 
mono profissional.

De uma forma didática, em uma perícia médica a análise 
profissional é voltada para a “deficiência”, e em uma perícia 
fisioterapêutica a análise profissional é voltada para a 
“incapacidade”. Obviamente, mais explicações devem ser dadas, 
pois os dois termos também concorrem com especificidades em 
suas definições, e estas são calcadas pela OMS – Organização 
Mundial de Saúde (veja, não é Organização Mundial Médica), 

em suas classificações mais conhecidas: CID (Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

à Saúde) e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde). E o Brasil, como país membro da OMS, aplica 

os fundamentos de ambas as classificações. A maior parte da CID é 
de responsabilidade médicos, e em função disso muitos profissionais de 

saúde acham que os códigos da mesma só possam ser emitidos por médico. 
Isto é um erro, pois os códigos da parte “Problemas Relacionados à Saúde” 

de sua definição tem relação com outros profissionais de saúde, e por eles 
podem (e devem) ser emitidos. Já a CIF, que foi desenvolvida após a CID, confere 

um aspecto mais explicativo (que é o que normalmente os magistrados querem) às 
doenças da CID. O mais interessante da CIF é que ela permite quantificação e qualificação 

das incapacidades dos periciados.

Esta quantificação é ferramenta fundamental na elaboração dos perfis quantitativos dos 
benefícios e das “punições” lavrados pela justiça pela figura dos magistrados, ou em processos 
administrativos. Então fica claro que qualquer doença deve ser diagnosticada pelo médico, 
utilizando as ferramentas que lhe cabem, conforme o disposto no seu Conselho Federal. Sendo 
assim, a definição de “deficiência” da CIF é compatível com doença, injúria, dano (físico ou 
mental), e seu diagnóstico é responsabilidade do médico. E, como toda e qualquer doença 
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tem como consequência graus de incapacidade, quando esta incapacidade tiver relação com 
o movimento humano, sua quantificação e qualificação é ato fisioterapêutico, que também 
utiliza ferramentas que lhe cabem, conforme o disposto em seu Conselho Federal.

Esta é uma das razões pela escolha acertada de muitos magistrados da utilização de 
fisioterapeutas na justiça do trabalho como perito judicial, pois a quantificação e qualificação 
da incapacidade, associada à pesquisa do nexo da mesma com os movimentos laborais, 
são esclarecedoras para os mesmos. Muitas vezes, quando nomeado um médico experiente 
para ser perito (ou assistente técnico) em uma situação onde o diagnóstico da doença já é 
conhecido, e consequentemente não houve mudança de seu código CID, este lança mão de 
um Parecer Ad Hoc de um fisioterapeuta para a elucidação da incapacidade físico-funcional 
do seu periciado. O inverso é verdadeiro, quando um fisioterapeuta na mesma situação de 
perito judicial, ou de assistente técnico, não tiver conhecimento da doença do seu periciado, 
e este for relevante, deve solicitar o Parecer Ad Hoc de um médico. Por este motivo na justiça 
do trabalho está começando a ser fato comum perícias conjuntas, funcionando com médicos 
e fisioterapeutas. Nesta modalidade, com certeza o processo tem chances de ter uma resolução 
mais justa, e este é o objetivo.

Em resumo, o cotidiano nos mostra que a desinformação, ou a falta de educação comprometem 
o crescimento de uma nação e a qualidade de vida da mesma. No universo forense e de 
saúde, estes aspectos são comprometedores às atividades da justiça, referenciando aqui as 
atividades periciais. Então, a inter-relação de profissionais de saúde, e a destes profissionais 
com o sistema judiciário deve ser buscada. Os envolvidos devem se destituir de vaidades, 
procurarem a educação continuada e promoverem a interdisciplinaridade, para que vossas 
margens de erro diminuam, e tenhamos como benefício práticas periciais que promovam 
resultados realmente mais justos.

Autor: Ricardo Wallace das Chagas Lucas
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DIFERENÇAS E CARACTERÍSTICAS 
DAS PERÍCIAS MÉDICAS E 
FISIOTERAPÊUTICAS⁵

A maioria dos processos trabalhistas já possuem o diagnóstico clínico estabelecido por exames 
complementares e atestado médico, restando apenas as incapacidades que podem ser codificadas, 

quantificadas e qualificadas pelo fisioterapeuta que possui amparo legal para tal.
 
 O novo Código de Processo Civil, em nenhum de seus artigos, estabelece o tipo de perícia 
a ser realizada. Por isso, as perícias deveriam ser definidas como: perícias técnicas ou, mais 
especificamente, de saúde e não perícias médicas, pois não é somente o profissional médico que é 
habilitado, temos engenheiros, contadores, economistas, fisioterapeutas e outros. A perícia é técnica 
judicial porque requer um saber técnico no assunto para contribuir com o brocardo jurídico.

 Apresentamos artigo do professor Veronesi esclarecendo as diferenças entre a perícia médica 
e fisioterapêutica:

“Cabe esclarecer que não há nenhuma disposição legal que determine que o laudo pericial seja 
apresentado por profissional da medicina ou de outra área de especialização do conhecimento 
humano. Necessário se faz apenas que o perito possua conhecimento técnico ou científico para 
esclarecimento do juiz e que comprove sua especialidade na matéria que deverá opinar, bem 
como que tenha formação universitária e esteja inscrito no órgão de classe competente.

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO venceu a ação civil 
pública movida pelo Conselho Federal de Medicina – CFM que tentava suspender a atuação 
de fisioterapeutas na realização de Laudos Técnicos Periciais. A petição inicial indeferida 
pela Justiça Federal do Distrito Federal compreendeu que o CFM fez “uma leitura rasa e 
precipitada da norma administrativa”, visto que a Resolução 403/2011 do COFFITO refere-
se exclusivamente à atuação profissional do fisioterapeuta sem interferir ou fazer referência 
ao exercício da Medicina. 

A Fisioterapia é uma profissão de nível universitário e devidamente regulamentada pelo 
decreto lei N. 938, de 13 de outubro de 1969. 

A competência dos fisioterapeutas para elaborar diagnósticos através de avaliação físico-
funcional está prevista no art. 1º da Resolução COFFITO nº. 80, de 09/05/1987.

A Resolução do COFFITO nº 259 de 18/12/2003, dispõe sobre a Fisioterapia do Trabalho e 
no seu Art. 1º diz: 

São atribuições do Fisioterapeuta que presta assistência à saúde do trabalhador, 
independentemente do local em que atue: VII - Elaborar relatório de análise ergonômica, 
estabelecer nexo causal para os distúrbios cinesiológicos funcionais e construir parecer técnico 
especializado em ergonomia.

5. https://veronesi.jusbrasil.com,br/artigos/111859030/as-diferenças-e-
caracteristicas-das-pericias-medica-para-as-percias-fisioterapeuticas
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Considerando que a fisioterapia encontra-se contemplada 
na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 

do Ministério do Trabalho, com suas várias 
especialidades, sendo que a Fisioterapia do 

Trabalho está representada pelo localizador de nº 
2236-60;
Considerando que no referido documento 
normativo da CBO é explicitado ao 
fisioterapeuta, no quadro “estabelecer 
diagnóstico fisioterapêutico”, a competência 
em estabelecer Nexo Técnico em diferentes 
áreas de especialidade, a saber: nexo de causa 

cinesiológica funcional, ergonômica (...); 

Ora o próprio Ministério do Trabalho e Emprego 
reconhece que a Fisioterapia do Trabalho pode 

fazer o nexo causal.

De acordo com a Lei 12842 de junho de 2013, que 
regulamenta a profissão de Medicina, dispõe em seu Art. 4º e 

no seu parágrafo primeiro relata: 
Diagnóstico nosológico é a determinação da doença que acomete o ser 

humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema 
ou órgão, caracterizada por, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes critérios:
agente etiológico reconhecido;
grupo identificável de sinais ou sintomas;
alterações anatômicas ou psicopatológicas.
No seu parágrafo sétimo diz: 
O disposto neste artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências 
próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, 
terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia. 
Desta forma fica claro pelos dispositivos legais que, o diagnóstico médico é o nosológico, o que 
identifica doenças, onde a controversa no processo for dado pela dúvida da presença ou não 
da doença, a perícia é médica. Porém quando a doença já for diagnosticada e claramente 
comprovada nos autos, e a dúvida for sobre o nexo causal e a capacidade funcional residual 
que a doença está causando no periciado, a perícia é fisioterapêutica.

A tabela abaixo mostra as diferenças técnicas das profissões de Fisioterapia e Medicina e suas 
competências para a realização das perícias técnicas:

PERÍCIA MÉDICA CONTROVÉRSIA COMPETÊNCIA TÉCNICA PRESENÇA OU NÃO 
DA DOENÇA – DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO.

De acordo com a lei 12842 de Junho de 2013 é de competência do profissional médico 
estabelecer o diagnóstico nosológico, dizer se o requerente está ou não doente. 
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PERÍCIA FISIOTERAPÊUTICA CONTROVÉRSIA COMPETÊNCIA TÉCNICA NEXO 
CAUSAL/CONCAUSA ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL.

De acordo com a CBO e as resoluções profissionais da Fisioterapia, o estabelecimento ou não 
do nexo causal/concausa necessita do conhecimento técnico-científico da cinesiopatogenia 
(quais os movimentos corporais que são responsáveis por causar a doença em questão);
CAPACIDADE FUNCIONAL RESIDUAL QUE A DOENÇA ESTÁ CAUSANDO NO 
REQUERENTE De acordo com o diagnóstico do Fisioterapeuta, que trata da funcionalidade 
humana este é o profissional mais habilitado para tal parecer! Desta forma quando a 
controvérsia for se o requerente está ou não com uma doença instalada a perícia é médica, 
isto acontece quando:

- Nos autos o requerente apresentar apenas atestado ou laudo médico sem a presença de 
exames complementares com diagnóstico conclusivo e incisivo da doença;

- Nos autos o requerente apresentar apenas atestado ou laudo médico e com exames 
complementares sem o diagnóstico conclusivo e incisivo da doença, com diagnóstico duvidosos 
como: hipótese diagnóstica, aparente lesão, imagens sugestivas de e outros.

Porém quando nos autos o requerente apresentar vários exames complementares com 
diagnósticos conclusivo e incisivo da doença, feitos por vários médicos em vários laboratórios 
diferentes, onde a doença não é dúvida entre as partes e a dúvida jurídica é sobre o nexo causal/
concausa e sobre a capacidade funcional residual do requerente, a perícia é fisioterapêutica.

Em casos de dúvida sobre a presença ou não da doença, e em caso positivo a controvérsia 
continua sobre o nexo causal/concausa e a capacidade funcional residual do requerente, o 
correto é termos um processo pericial multiprofissional, primeiramente é feito uma perícia 
médica para estabelecer ou não a doença e em caso positivo, é feito secundariamente uma 
perícia fisioterapêutica para estabelecer o nexo causal/concausa e quantificar a capacidade 
funcional do requerente. 

Artigo por José Ronaldo Veronesi Junior”
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Este material tem o objetivo de informar os profissionais envolvidos com a Justiça do Trabalho de 
quão importante é o fisioterapeuta nas provas periciais.

 Também apresenta toda a fundamentação jurídica necessária ao trabalho do fisioterapeuta 
perito, principalmente em relação ao nexo causal.
 
 Esclarece o entendimento dos tribunais pátrios, bem como do Tribunal Superior do Trabalho 
sobre a atuação do fisioterapeuta nos processos envolvendo prova periciais onde a controvérsia seja 
a incapacidade gerada por uma doença já diagnosticada nos autos e sua relação com o trabalho.

 Apresenta o alicerce da formação do fisioterapeuta, justificando sua capacidade técnica e 
cientifica para tecer o nexo causal. Importante salientar que para gozar de todos os direitos profissionais 
o fisioterapeuta que atue no ambiente forense deve estar devidamente inscrito no conselho de classe.

 O presente memorial foi realizado em colaboração com os CREFITO-1, CREFITO-7 e 
CREFITO-10 que disponibilizaram diversas partes do texto em contribuição imensurável do saber 
jurídico na atuação do fisioterapeuta perito.

 Informamos que a Câmara Técnica de Perícias do CREFITO-5 está à inteira disposição para 
qualquer esclarecimento.






