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Resumo: Perícia é o exame de situações ou fatos relacionados a coisas e pessoas, praticado por 
especialistas na matéria que lhe é submetida, com o objetivo de elucidar determinados aspectos 
técnicos, a fim de dar subsídios técnico-científico para a decisão do juiz. Assim que o perito é o 
representante técnico do Juiz nas causas periciais, o perito deve possuir e comprovar a sua 
capacidade técnica para tal feito. Tendo em vista que a atuação do Fisioterapeuta do Trabalho na 
área de Perícia Judicial é recente, promissora e por vezes desconhecida dos magistrados, percebe-
se a necessidade de estudar a atuação deste profissional nessa área de grande expansão. Sendo 
assim, o objetivo principal desta pesquisa foi realizar um levantamento das bases legais que 
fundamentam a atuação do fisioterapeuta do trabalho como perito judicial. 
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Abstract: Skill is examining situations or facts related to things and people, practiced by experts in the 
field put before it, with the goal of elucidating certain technical aspects in order to make allowances for 
the technical-scientific judge's decision. Once the expert's technical representative expert on the 
causes of the Judge, the expert must possess and demonstrate their technical capacity for such a 
feat. Given that the role of the physiotherapist in the area of Labor Judicial Expertise is recent, 
promising and sometimes unknown to the magistrates, one realizes the need to study the 
performance of this professional in this area of great expansion. Therefore, the main objective of this 
study was to survey the legal bases underlying the role of the physiotherapist's work as an expert 
witness. 
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Introdução 
 

Perícia é o exame de situações ou 
fatos relacionados a coisas e pessoas, 
praticado por especialistas na matéria que lhe 
é submetida, com o objetivo de elucidar 
determinados aspectos técnicos, a fim de dar 
subsídios técnico-científico para a decisão do 
juiz. (VERONESI JUNIOR, 2009) 

Brandimiller (1996) conceitua pericia 
judicial como o exame de situações ou fatos 
relacionados a coisas e pessoas, praticado por 
especialistas na matéria que lhe é submetida, 
com o objetivo de elucidar determinados 
aspectos técnicos. O profissional nomeado 
pelo juiz é denominado Perito Judicial, Perito 
do Juiz ou Jurisperito.  

Segundo Vendrame (1997) o perito é 
indivíduo de confiança do juiz, sendo até 
denominado de os olhos e os ouvidos do juiz, 

figurando como auxiliar da justiça, e ainda que 
seja serventuário excepcional e temporário 
deve reunir os conhecimentos técnicos e 
científicos indispensáveis à elucidação dos 
problemas fáticos da questão.  

Para Baú (2006) o Perito judicial é o 
auxiliar da Justiça, pessoa civil, nomeado pelo 
juiz ou pelo Tribunal, devidamente 
compromissado, assistindo-o para realizar 
prova pericial consistente em exame, vistoria 
ou avaliação, valendo-se de conhecimento 
especial, técnico ou científico No caso 
específico das perícias trabalhistas, o perito 
deve ter conhecimento profundo em 
biomecânica e cinesiologia que estudam o 
movimento humano, pois, nos casos de 
LER/DORT os fatores etiológicos descritos na 
literatura são os movimentos repetitivos, as 
posturas e a biomecânica ocupacional 
inadequadas, entre outros. 



Assim que o perito é o representante 
técnico do Juiz nas causas periciais, o perito 
deve possuir e comprovar a sua capacidade 
técnica para tal feito. (VERONESI JUNIOR, 
2009) 

A função de perito judicial em casos 
de Justiça do Trabalho associados às 
LER/DORT deve ser exercida por profissionais 
possuidores de conhecimentos profundos de 
biomecânica ocupacional. A ciência que 
estuda o movimento e a biomecânica é 
chamada de cinesiologia, sendo o 
fisioterapeuta o único profissional da saúde 
que tem como base em seus conhecimentos 
esta ciência. Deve-se ressaltar que o alvo do 
fisioterapeuta é a perícia cinesiológica 
funcional e não a perícia médica, atribuída 
logicamente aos formados em escolas de 
ciências médicas. (VERONESI JUNIOR, 2009) 

As lesões por esforços repetitivas 
(LER), também conhecidas como Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT) são enquadradas no conceito legal de 
doença do trabalho de acordo com a Instrução 
Normativa INSS-DC 98/2003, e seus efeitos 
jurídicos são equiparados ao acidente do 
trabalho, nos termos do Art. 20 da Lei 
8213/91. Assim, indivíduos acometidos por 
estas patologias possuem direito indenizatório, 
tanto na esfera previdenciária (através do 
auxílio-doença acidentário, ou outro benefício), 
quanto na esfera civil (através de 
indenização). (CARVALHO, 2009) 

A influência de fatores como a 
exigência sempre maior de conhecimentos, 
velocidade de produção, avanço constante de 
tecnologia, competitividade no ambiente de 
trabalho e as mudanças nas formas de exercer 
as atividades diárias foram preponderantes 
para o crescimento de casos de LER/DORT 
(lesões por esforço repetitivo/doenças 
osteomusculares relacionadas ao trabalho) 
nos países industrializados.  (SANTOS, 
LOPES, FIGUEIREDO e PARADELA, 2008) 

Nas últimas duas décadas, as 
LER/DORT assumiram um papel de destaque 
no afastando trabalhadores de suas funções e 
levando-os a substituição como peças 
descartáveis. (PIRES, 1998) 

No tocante à Justiça do Trabalho, 
milhares de trabalhadores buscam seus 
direitos tendo em vista que tais afecções 
podem comprometer a capacidade laborativa 
dos requerentes. Entre os profissionais 
indicados para as funções de perito judicial ou 
assistente técnico em casos envolvendo este 
grupo de doenças ocupacionais há uma 
supremacia de médicos, especialmente 

ortopedistas, em detrimento de outras 
categorias como fisioterapeutas. Entretanto, 
estes últimos podem ser úteis como expertos 
da Justiça em muitas disputas 
trabalhistas. (SANTOS, LOPES, FIGUEIREDO 
e PARADELA, 2008) 

Embora em crescimento, a perícia 
judicial ainda é uma área de atuação pouco 
explorada dentro da fisioterapia. Com o 
desenvolvimento da especialização em 
Fisioterapia do Trabalho e frente à demanda 
de processos judiciais trabalhistas surge uma 
nova área a ser explorada pela categoria.  
(FERREIRA, 2008) 

A perícia cinesiológica funcional surgiu 
para a justiça com a necessidade de se 
realizar uma avaliação pericial mais criteriosa, 
para minimizar erros e principalmente elucidar 
algumas questões chaves das perícias: o 
individuo que está reclamando a ação é 
portador de alguma doença profissional ou do 
trabalho, se essa teve origem nas atividades 
laborais que esse indivíduo realiza ou 
realizava na empresa que está sendo 
reclamada, essa doença, em caso positivo, vai 
trazer ou traz uma incapacidade funcional 
desse individuo seja esta incapacidade 
laboral, de atividades de vida diária ou 
recreacional. (VERONESI JUNIOR, 2009) 

Há uma demanda de casos de 
LER/DORT relacionados à Justiça do Trabalho 
no Brasil que não é prontamente atendida em 
virtude de fatores que incluem o despreparo 
dos setores que cuidam da saúde das 
empresas, a falta de profissionais de saúde 
capacitados a avaliar os trabalhadores 
reclamantes de LER/DORT e estabelecer a 
existência de nexo causal, o desconhecimento 
da parte de alguns magistrados de que o 
fisioterapeuta é um profissional habilitado a 
exercer avaliações em pacientes com 
LER/DORT e elaborar pareceres ou laudos 
técnicos.  (SANTOS, LOPES, FIGUEIREDO e 
PARADELA, 2008) 

Tendo em vista que a atuação do 
Fisioterapeuta do Trabalho na área de Perícia 
Judicial é recente, promissora e por vezes 
desconhecida dos magistrados, percebe-se a 
necessidade de estudar a atuação deste 
profissional nessa área de grande expansão. 
Sendo assim, o objetivo principal desta 
pesquisa foi realizar um levantamento das 
bases legais que fundamentam a atuação do 
fisioterapeuta do trabalho como perito judicial. 
 
Métodos 

 



Esta pesquisa é do tipo documental e 
para o desenvolvimento deste estudo foi 
realizado um levantamento de dados através 
de buscas na internet, livros, artigos e 
publicações que abordassem as bases legais 
que amparam a atuação do fisioterapeuta do 
trabalho como perito judicial. 
 
Resultados e Discussão 
 

No final da década de 70, com a 
criação do sistema COFFITO/CREFITOS, a 
Fisioterapia se organizou e cresceu como 
autoridade científica junto à sociedade. Mais 
de trinta se passaram e após a 
regulamentação oficial no Brasil pelo Decreto-
Lei nº 938 em 1969 e pela Lei Federal nº 
6.316 em 1975, o fisioterapeuta é um 
profissional habilitado a realizar assistência e 
intervenções na reabilitação de patologias 
assim como processos de admissão, 
diagnóstico (fisioterapêutico), prognóstico e 
prescrições. (VERONESI JUNIOR, 2009) 

O fisioterapeuta é o profissional 
especialista em movimento humano, 
conhecedor da normalidade e anormalidade 
da cinesiologia, biomecânica humana, 
reconhecidamente capaz de atuar na área 
ocupacional de acordo com as resoluções do 
COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional) e a CBO (Classificação 
Brasileira de Ocupações). (VERONESI 
JUNIOR, 2010) 

A especialidade de Fisioterapia do 
Trabalho foi reconhecida e publicada pelo 
Ministério do Trabalho (MTE), Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO) baseado na 
Portaria 397 de 09 de outubro de 2002 do 
TEM, a partir de 02 de janeiro de 2009 com nº 
da especialidade 2236-60. Dentre as 
atividades desempenhadas por este 
especialista: avaliar as funções músculo-
esqueléticas, cinética-funcionais, definir 
indicadores epidemiológicos e índices de 
acidentes e incidentes, adequar ambiente, 
posto e condições de trabalho às habilidades 
do trabalhador, reintegrar trabalhador ao 
trabalho, identificar situações de risco, emitir 
pareceres e laudos técnico-funcional, 
atestados e laudos de nexo de causa laboral, 
entre outras. 

A Fisioterapia evoluiu e em especial a 
Fisioterapia do Trabalho que trouxe novos 
conceitos demonstrando que o fisioterapeuta 
atua também de forma preventiva e com vistas 
à saúde do trabalhador como demonstra a 
Resolução nº 259, de 18 de dezembro de 
2003 do Conselho Federal e Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional: “São atribuições do 
Fisioterapeuta que presta assistência à saúde 
do trabalhador: III- Identificar, avaliar e 
observar os fatores ambientais que possam 
constituir risco à saúde funcional do 
trabalhador, em qualquer fase do processo 
produtivo;”. (FERREIRA, 2008) 

Para Baú (2006) o Perito judicial é o 
auxiliar da Justiça, pessoa civil, nomeado pelo 
juiz ou pelo Tribunal, devidamente 
compromissado, assistindo-o para realizar 
prova pericial consistente em exame, vistoria 
ou avaliação, valendo-se de conhecimento 
especial, técnico ou científico No caso 
específico das perícias trabalhistas, o perito 
deve ter conhecimento profundo em 
biomecânica e cinesiologia que estudam o 
movimento humano, pois, nos casos de 
LER/DORT os fatores etiológicos descritos na 
literatura são os movimentos repetitivos, as 
posturas e a biomecânica ocupacional 
inadequadas, entre outros. 

A Resolução nº 381, de 03 de 
novembro de 2010, do Conselho Federal e 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que 
dispõe sobre a elaboração e emissão pelo 
Fisioterapeuta de atestados, pareceres e 
laudos periciais, resolve no Artigo 1º: “O 
Fisioterapeuta no âmbito da sua atuação 
profissional é competente para elaborar e 
emitir parecer, atestado ou laudo pericial 
indicando o grau de capacidade ou 
incapacidade funcional, com vistas a apontar 
competências ou incompetências laborais 
(transitórias ou definitivas), mudanças ou 
adaptações nas funcionalidades (transitórias 
ou definitivas) e seus efeitos no desempenho 
laboral”. 

Amparando a atuação do 
Fisioterapeuta como perito, temos também a 
Resolução do CREFITO 08, Nº 41 de 18 de 
junho de 2009. Esta dispõe sobre a autonomia 
da habilitação e competência do 
Fisioterapeuta para desempenhar atividades 
de perícia, consistentes na avaliação, dentro 
da sua esfera de competência, de alterações e 
disfunções do movimento humano, com vistas 
à elaboração de parecer de Nexo Técnico e 
Nexo Causal. 
 Os artigos seguintes esclarecem a 
competência e compromisso deste profissional 
nesta atuação: “Artigo 1º - O Fisioterapeuta, 
que estiver em pleno gozo dos direitos 
profissionais, com formação e experiências 
comprovadas nas áreas a que se proponha, é 
profissional capaz de colaborar com a Justiça, 
realizando o diagnóstico fisioterapêutico e 
verificando o cumprimento das Normas 



Regulamentadoras (NRs) do Ministério do 
Trabalho, emitindo laudos de Nexo Técnico e 
de Nexo Causal, sendo nomeado como Perito 
(pelo Juiz) ou indicado como Assistente 
Técnico (pelas partes);  
Artigo 2º - O Fisioterapeuta é considerado 
habilitado, para atuar com autonomia em 
Perícias, em cumprimento ao estabelecido no 
Código de Processo Civil, Decreto-Lei 938/69, 
nas Resoluções COFFITO 8, 80, 10, 259, 351 
e demais, desde que comprove conhecimento 
ou formação acadêmica complementar em 
perícia.” (NEGRÃO, 2000) 

O fisioterapeuta, no âmbito da sua 
atividade profissional, está qualificado e 
habilitado para prestar serviços de auditoria, 
consultoria e assessoria especializada, 
contribuindo para a promoção da harmonia e 
da qualidade assistencial no trabalho em 
equipe e a ele integrar-se, sem renunciar a 
sua independência ética e profissional. 
Considerando as atribuições próprias do 
fisioterapeuta e uma vez adquirido o 
conhecimento especifico da prática da perícia, 
este terá a plena capacitação para prestar 
serviços de perícia cinesiológica funcional à 
Justiça, auxiliando na investigação do nexo 
causal. Portanto, faz-se necessária a maior 
inserção desta categoria no auxílio à Justiça 
do trabalho. Isto fica claro ao se analisar, por 
exemplo, o quadro de peritos da Associação 
de Peritos Judiciais do Estado do Rio de 
Janeiro, que em um universo de mais de 250 
profissionais conta somente com dois 
fisioterapeutas (SANTOS, 2006). 

O fisioterapeuta está habilitado a 
realizar perícia cinesiológica funcional, que vai 
avaliar a condição física e funcional do 
reclamante através de análises biomecânicas 
e laudos ergonômicos possibilitando assim a 
determinação ou não do nexo causal e não 
perícia médica. (FERREIRA, 2008) 

Em relação aos profissionais que 
podem atuar como perito judicial, consta na 
Lei nº 5869, de 11 de janeiro de 1973, 
posteriormente modificada pela Lei nº 7.270, 
de 10 de dezembro de 1984, artigo 145, as 
qualificações necessárias para tal.  

Art. 145. Quando a prova do fato 
depender de conhecimento técnico ou 
científico, o Juiz será assistido por perito, 
segundo o disposto no art. 421.  

Parágrafo (§). 1o Os peritos serão 
escolhidos entre profissionais de nível 
universitário, devidamente inscritos no órgão 
de classe competente, respeitado o disposto 
no Capítulo VI, seção VII, deste Código. 
(Incluído pela Lei nº 7.270, de 10.12.1984). 

§ 2o Os peritos comprovarão sua 
especialidade na matéria sobre que deverão 
opinar, mediante certidão do órgão profissional 
em que estiverem inscritos.  
 
Conclusão 
 

Considerando as bases legais 
levantadas neste trabalho, para atuação do 
Fisioterapeuta como perito judicial nos casos 
de doenças ocupacionais e habilitação 
profissional concedida pelo órgão que rege a 
profissão (COFFITO/CREFITO), entende-se 
que este profissional, por todo seu 
conhecimento científico nas áreas de 
cinesiologia, biomecânica e ergonomia, é um 
profissional competente e habilitado para 
avaliar as condições funcionais dos 
trabalhadores envolvidos nas patologias 
ocupacionais e colaborar com a justiça através 
do estabelecimento de nexo causal. 
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