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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou apresentar um panorama histórico da regulamentação da 

psicologia jurídica no âmbito nacional, bem como a formação profissional, áreas de atuação e a 

interdisciplinaridade entre direito e psicologia. O método utilizado foi uma revisão da literatura 

com técnica de análise descritiva e de conteúdo. Os resultados foram obtidos pela caracterização 

por frequênciadas publicações no período de 2000 a 2012 e por análises conceitual e de conteúdo 

dos resultados explicitados nas publicações. Algumas dificuldades foram encontradas, 

principalmente no que diz respeito ao histórico de sua regulamentação, havendo pouca 

publicação a respeito. Entretanto, este estudo não deixa de ser relevante, pois aponta a psicologia 

jurídica como uma das especialidades que muito pode contribuir para a mediação e solução de 

conflitos sociais para o benefício de diversos indivíduos prejudicados pelas mazelas sociais. 
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O presente artigo visou realizar um panorama histórico da regulamentação da Psicologia 

Jurídica, nos âmbitos teórico e científico internacional e nacional; bem como da formação 

profissional, áreas de atuação e a interdisciplinaridade entre direito e psicologia. Isso se justifica 

pela necessidade de um conhecimento mais amplo entre os estudantes de Direito e de Psicologia, 

os docentes destas áreas e, aos demais interessados pelo assunto, visto que há poucas publicações 

relacionadas à Psicologia Jurídica (Botero, 2010; Gonçalves, 2010; Trindade, 2012).  

Por meio de uma breve revisão de literatura, tem por escopo evidenciar as principais 

concepções e/ou definições de Psicologia Jurídica apresentadas pelos profissionais atuantes no 

meio judiciário. Além disso, visa trazer à tona a percepção do quanto é necessário uma 

interdisciplinaridade entre essas duas aplicações técnicas, para que o trabalho da práxis se torne 

mais eficaz, demonstrando, assim, que não existe uma superioridade entre ambas, mas sim uma 

completude. Portanto, objetivou também proporcionar maiores reflexões sobre esta prática. 

 

BREVE HISTÓRICO DA PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Na Antiguidade e na Idade Média, as condutas criminosas que eram praticadas no seio da 

sociedade propiciaram o estabelecimento de normas para um melhor convívio social, bem como 

o início de uma reflexão acerca de tais comportamentos (Foucault, 2003). 

Nesse sentido, é possível mencionar o quanto a Psicologia e o Direito se interrelacionam, 

no que se refere ao comportamento humano, tendo em vista que ambas abarcam essa temática. 

De um lado, a Psicologia tenta compreender o comportamento; de outro, o Direito objetiva 

regular tal comportamento, sobretudo condutas ilícitas e delineando métodos para a solução de 

conflitos, e, consequentemente, a construção de uma norma social. (Trindade, 2012). 

Porém, isso não é suficiente para visualizar um entrelaçamento entre o Direito e a 

Psicologia. Segundo Trindade (2012) e Zolet (2009), a área de estudo do Direito foi estabelecida 

a partir da Roma, sendo uma especialidade muito antiga; enquanto que, a Psicologia, teve sua 

cientificidade estabelecida somente no século XIX, ainda que na Antiguidade, seja possível 

identificá-la mesclada em filosofia e religião.  

Os referidos apontamentos iniciais permitem perceber que na história da Psicologia 

Jurídica, não há um marco histórico totalmente delimitado para o seu início (Brito, 2012). No 

entanto, no decorrer da história, é possível identificar a emissão de pareceres psicológicos, que 

começaram a ser demandados por Tribunais de Justiça para auxiliar na solução de conflitos 

sociais, como o marco de inauguração dessa especialidade.  
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Em 1792, os Estados Unidos dispunham de tais emissões, ainda que de maneira informal. 

No entanto, a oficialização ocorreu com a institucionalização da Psicologia Jurídica em 1970. Na 

Espanha, tal fato ocorreu em 1980. Nos demais países da Europa, a Psicologia Jurídica passou a 

ser reconhecida em 1876, através dos aportes psiquiátricos de Lombroso na Itália. Na Alemanha, 

por sua vez, foi em 1955 em Kestschmer (Freitas, 2009). 

Todavia pode-se afirmar que foi no século XVIII que se manifestou mais precisamente a 

ideia de a Psicologia servir de auxílio ao Direito. Isso pode ser observado desde a demanda por 

pareceres psicológicos (Freitas, 2009), como também em algumas publicações, como o livro de 

1792de Eckartdts Hausem, denominadoA necessidade de conhecimento psicológico para julgar 

delitos, sendo este uma das primeiras obras. Há também outras publicações, como A Psicologia 

em suas principais aplicações à administração da justiça do autor Hoffbauer em 1808 e o Manual 

Sistemático de Psicologia Judicial de 1835 do autor Zilterman (Costa, Penso, Legnani, 

&Sudbrack, 2009). 

Importante ressaltar o Jurista alemão Hans Gross quem publicou, em 1898, a primeira obra 

de Psicologia Criminal, considerada o marco para o surgimento da Psicologia no âmbito jurídico. 

Esse jurista destacava-se pelo significativo interesse que possuía em métodos, em procedimentos 

de investigação e em inspeçãode provas. Outro Livro não menos importante, foi o Manual de 

Psicologia Jurídica de Emílio Mira y Lopez, publicado na Espanha em 1937 e traduzido no Brasil 

em 1955. Essa publicação consiste no marco inicial da formação desse campo de atuação 

profissional no país (Costa, Penso, Legnani, & Sudbrack, 2009). 

A fase inicial da Psicologia no âmbito do Direito foi influenciada por ideias positivistas, 

pois, nesta época o método das ciências naturais (experimentalista) era considerado 

imprescindível. Assim, é no século XIX que a história da aproximação entre Psicologia e Direito 

se tornou mais evidente, fazendo surgir o que se denominou, inicialmente, de “psicologia do 

testemunho”. Essa atividade foi realizada através do estudo experimental dos processos 

psicológicos, com a função de verificar a fidedignidade do relato do sujeito envolvido em um 

processo jurídico (Altoé, 2001). 

Nesta fase inicial, o psicólogo no sistema jurídico, tinha por função o exercício de exames 

criminológicos, a realização de perícias e de pareceres psicológicos, todos baseados no 

psicodiagnóstico. A demanda do jurídico para os psicólogos era norteada para estes tipos de 

serviços. Com isso, em 1980 surgiram as primeiras especializações da psicologia em relação ao 

âmbito jurídicodenominadas de técnicas de exames (Altoé, 2001). 

Entretanto, é importante mencionar que a Psicologia enquanto profissão foi reconhecida no 

Brasil pela Lei n° 4.119 de 1962. Através dessa legislação, somente são considerados psicólogos 

aqueles habilitados ao exercício profissional depois de completarem a graduação na área e se 

registrarem junto ao órgão competente (Bock, 2008; Zolet, 2009; Brito, 2012). 
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A inserção oficial dos psicólogos brasileiros na área relacionada ao campo jurídico de 

forma oficializada ocorreu neste mesmo momento do reconhecimento da profissão. No entanto, 

não havia título de especialista em Psicologia Jurídica e o que ocorria era a entrada de psicólogos 

de uma forma lenta e gradual, na maioria das vezes de maneira informal, por meios de trabalhos 

voluntários na área criminal, pautados em estudos sobre adultos e infratores da lei (Lago,Amato, 

Teixeira, Rovinski, & Bandeira, 2009). 

Lagoet al (2009) e Pinto (2008) afirmam que entre os anos 1970 e 1980 ocorreram os 

primeiros registros de trabalhos dos psicólogos em instituição de Justiça (perícia terceirizada), 

embora de maneira informal,isto é, sem título de especialista. Em decorrência de tal fato, outra 

área da Psicologia que teve sua atuação prejudicada, foi a denominada Psicologia Clínica, já que 

não era a única possibilidade de atuação (Pinto,2008). 

De acordo com Lago et al (2009), é somente em 1985 que aconteceu o primeiro concurso 

público, para a admissão de psicólogos dentro de seus quadros.Masem relação à Psicologia 

Jurídica, ainda não havia título de especialista, desta forma o psicólogo continuou atuando no 

jurídico, mas sem titularidade específica. 

A partir desse contexto, em 1990 houve uma manifestação dos psicólogos para a criação de 

um cargo junto ao poder judiciário. O argumento defendido era que, uma vez exercendo 

atividades para o meio jurídico, não havia motivo para não ter um cargo oficial junto a esse 

órgão. Embora de imediato este cargo oficial não tenha sido estabelecido, a psicologia pautada no 

âmbito jurídico foi ganhando ainda mais amplitude (Brito 1999; 2005). 

Com o advento da Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

criado em 1990, houve uma maior demanda de psicólogos para o âmbito da Justiça e, 

consequentemente, ocorreram diversas modificações das práticas psicológicas, contribuindo 

assim para o crescimento desta área de atuação (Altoé, 2001). 

Ademais, a partir da aprovação do ECA, o psicólogo não mais exerce apenas a atividade 

pericial, são delineados novos objetivos de trabalho e intervenção, tais como a aplicação e o 

acompanhamento de medidas de proteção socioeducativas.O que, desta forma, gerou um 

aumento do número de profissionais em instituições judiciárias, mediante legalização de cargos 

pelos concursos públicos, mas ainda não titulados como psicólogos jurídicos (Lago et al, 2009). 

Outro fato muito importante para a expansão desta área, segundo Lago et al (2009)foi a 

criação do Núcleo de Atendimento a Família – NAF em outubro de 1997, implantado no foro 

central de Porto Alegre e pioneiro na justiça brasileira. O objetivo da Psicologiaera, portanto, o 

de oferecer a possibilidade de solução de conflitos entre casais e famílias em um espaço 

terapêutico, os auxiliando a assumir o controle sobre suas vidas, colaborando, assim, para a 

aceleração de processos no sistema judiciário. 
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Desta maneira, com o propósito de acompanhar as mudanças e adequar as instituições de 

atendimento às crianças e adolescentes às diretrizes no Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, fez-se necessário o reordenamento institucional dessas entidades, em todo o país e também 

as práticas psicológicas perante as mesmas (Lago et al, 2009). 

Uma das referidas instituições, a Fundação Estadual do bem-estar do menor – FEBEM 

contemplava em uma mesma instituição: crianças e adolescentes vítimas de violência, maus 

tratos, negligências, abuso sexual e abandono com jovens autores de atos infracionais. A partir 

disso, foram criadas duas fundações, a Fundação de atendimento sócioeducativo – FASE, 

responsável pela execução de medidas sócioeducativas e a Fundação de proteção especial – FPE, 

responsável por execução das medidas de proteção, ambas envolvendo a presença de psicólogos. 

Todavia, o surgimento destas fundações se deram inicialmente no estado do Rio Grande do Sul, a 

partir do processo de adaptação à implementação do ECA na década de 1990 (Lago et al, 2009). 

Assim, a partir dos anos 90, as práticas do exercício profissional dos psicólogos se 

ampliaram e, como consequência houve a diversificação em seu campo de atuação junto ao 

judiciário. Antes da década de 1990, o trabalho do psicólogo se delimitava quase que 

exclusivamente a fazer perícias e pareceres e desde então passa a ganhar novas modalidades. 

Dentre tais modalidades, informar, apoiar, acompanhar e dar orientação pertinente a cada caso 

atendido nos diversos âmbitos do sistema judiciário (Altoé, 2001). 

Nesse sentido, o psicólogo começa a sair do lugar “técnico” ou de “perito”, e passa a 

exercer uma atividadecrítica, em busca de alternativas. Esta mudança trouxe e ainda continua 

trazendo uma valorização do trabalho do psicólogo que se mostra de maneira objetiva, e que cada 

vez mais cresce, quantitativa e qualitativamente, junto aos operadores do direito (Altoé, 2001). 

No século XX começaram a surgir diversas denominações para esta área da Psicologia que 

auxilia o Direito. Denominações estas que dependiam de qual seria o objeto de estudo e de 

intervenção a ser feita no judiciário. Na França, aqueles que estudam os autores das infrações 

cunharam o termo “Psicologia Criminal”, já aqueles que se dispusera a examinar interações entre 

juristas e os usuários do sistema de justiça, passaram a utilizar o termo “Psicologia Judiciária” 

(Costa, Penso, Legnani, &Sudbrack, 2009). Outro grupo ainda segundo o mesmo autor, 

interessado nas implicações da Psicologia na punição e nas sanções, vem utilizando o termo 

“Psicologia Penal”. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia tem utilizado o termo 

denominado de “Psicologia Jurídica”.  

Na Argentina, denomina-se “Psicologia Forense”, embora haja muitos profissionais 

argentinos filiados à Associação Ibero- Americana de Psicologia Jurídica, o que acaba 

permitindo a adoção do termo “Psicologia Jurídica”. Na Espanha, o termo adotado de acordo 

com o Colégio Oficial de Psicólogos, é “Psicologia Jurídica”. No entanto, a Associação Europeia 

de Psicologia e Lei atribui a designação de Psicologia e Lei (França, 2004). 
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Mira y Lopez (1947, p.19), afirma que a "Psicologia Jurídica é a Psicologia aplicada ao 

melhor exercício do Direito”. Segundo Botero (2010), a Psicologia Científica tem uma área de 

aplicabilidade especializada que se denomina de Psicologia Jurídica, sendo seu objeto de 

intervenção o comportamento humano, para o alcance de algumas implicações jurídicas. Esta 

área tem como papel fundamental a defesa dos direitos humanos e a saúde mental, com a 

finalidade de alcançar a humanização da justiça.  

Em relação à Psicologia Forense, é interessante observar que ela visa avaliar o 

comportamento humano nos vários contextos em que a justiça lhe concede, tanto em uma 

perspectiva pré-sentencial- funcionando como elemento de ajuda à tomada de decisão judicial; 

quanto no auxílio de processos de intervenção operados em certos atores do sistema judicial: 

agressores, vítimas, testemunhas ou “funcionários” deste mesmo sistema (Gonçalves, 2010). 

Em conformidade com isso, Gonçalves, Silva e Fontana (2011), relatam que a Psicologia 

Forense é uma área específica da Psicologia Jurídica, a qual se refere de modo direto às decisões 

e aos trabalhos que decorrem das situações tribunais e de julgamentos, em âmbito forense. 

 Para um melhor entendimento, Huss (2011) mostra as duas áreas da Psicologia Forense, 

que são respectivamente: o Direito Civil e o Direito Criminal. No Direito Civil as atividades 

desenvolvidas são: responsabilidade civil, indenização a trabalhadores, capacidade para tomar 

decisões médicas, guarda dos filhos e danos pessoais. No Direito Criminal as atividades 

estabelecidas são: inimputabilidade e responsabilidade criminal, tratamento de agressores 

sexuais, avaliação de risco no momento da sentença, transferência do jovem para tribunal adulto, 

capacidade para se submeter a julgamento. 

Em relação à Psicologia Legal, Trindade (2012) relata que “a expressão “legal” parece 

restringir àquilo que está contido apenas na lei, na norma formulada, e não no direito, 

representando apenas uma parcela dentro de um leque de possibilidades que a Psicologia Jurídica 

oferece”. Essa consideração é fundamental para se compreender a existência de distintos modos 

de conceituar o conjunto de práticas desenvolvidas e de instrumentos utilizados pelo psicólogo 

que atua no âmbito jurídico, tais como entrevistas e uso de testes e avaliação psicológicas 

(Trindade, 2012, p. 33). 

A Psicologia Criminal é considerada como um subconjunto da Psicologia Forense, pois a 

mesma tem como seus estudos, as condições psíquicas do criminoso e o modo pelo qual nele se 

processa e origina uma denominada ação criminosa. Os campos de atuação são a Psicologia do 

delinquente, a Psicologia do delito e a Psicologia das testemunhas (Leal, 2008). 

 Nesse sentido, embora haja divergênciasno que se refira à Psicologia Jurídica e sua 

definição, é somente no ano de 2000, após um período detransição, que, segundo Brito (1999; 

2005), o Conselho Federal de Psicologia- CFP emitiu o primeiro título de especialista em 

Psicologia Jurídica para a oficialização das atividades no contexto das organizações judiciárias. 
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O psicólogo passou a atuarcom titularidade específica de Psicólogo Jurídico e não mais 

atendendo demandas sem titularização. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

Com o intuito de avançar ainda mais na área de especialização da Psicologia Jurídica, 

estabeleceu-se um critério para oficialização das áreas de atuação relacionado à criação de 

campos para investigação. As áreas de atuação especializadas da Psicologia Jurídica só se 

tornaram efetivas após estas investigações (Brito 1999; 2005). 

Os campos de investigações delineados foram: (1) sistemas interrogatórios, (2) tipos de 

fatos delitivos, (3) detecção de falsos testemunhos, amnésias simuladas e testemunho de crianças. 

Além disso, estudos Psicológicos com avaliação e testagem psicológica (estudos psicométricos), 

sobretudo junto ao sistema de justiça juvenil; bem como a continuidade da realização de perícias, 

assistência às Varas de Infância e Juventude e avaliação da fidedignidade dos testemunhos (Brito 

1999; 2005). 

Os campos de atuação explicitam o objetivo da Psicologia Jurídica, com suas respectivas 

atuações no Sistema Prisional; na Assistência à criança, ao adolescente e à família; e no Sistema 

Forense, nos quais passou a ser possível discutir, analisar, informar e viabilizar novas práticas e 

intervenções não apenas nessa especialidade como em outras áreas da própria Psicologia e do 

Direito (Brito, 1999; 2005) 

Assim, com o transcorrer do tempo, a Psicologia Jurídica teve suas áreas de atuação 

estabelecidas, as quais, de acordo com Leal (2008), são:(a) Psicologia Jurídica e as Questões da 

Infância e Juventude; (b) Psicologia Jurídica e o Direito da Família; (c) Psicologia Jurídica e 

Direito Civil; (d) Psicologia Jurídica do Trabalho; (e) Psicologia Jurídica e Direito Penal; (f) 

Psicologia Judicial ou do Testemunho; (g) Psicologia Penitenciária; (h) Psicologia Policial e das 

Forças Armadas; (i) Mediação; (j) Psicologia Jurídica e Direitos Humanos; (l) Proteção a 

testemunhas; (m) Formação e Atendimento aos Juízes e Promotores; (n) Vitimologia; e (o) 

Autópsia Psicológica. 

Dentre as áreas acima, segundo França (2004), encontramos como sendo as mais 

tradicionais dentro da história da Psicologia Jurídica, as seguintes: a Psicologia Criminal, 

Psicologia Penitenciária ou Carcerária, Psicologia Policial/Militar, Psicologia Jurídica e Direito 

de Família, Psicologia Jurídica e as questões da infância e juventude, Psicologia Jurídica e 

Direito Civil, Psicologia Jurídica e Psicologia do Testemunho. Em relação às áreas mais 

recentes,destacam-se:Proteção a Testemunhas, Mediação, Psicologia Jurídica e Magistrados, 
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Psicologia Jurídica e Direitos Humanos, Vitimologia, Psicologia Jurídica e Ministério Público e 

Dano Psíquico (França, 2004). 

Leal (2008) aponta que no Brasil esse seguimento de atuação está altamente presente em 

quase todas as suas áreas. Há uma maior concentração em torno da Psicologia Penitenciária e nas 

questões que envolvem família, infância e juventude. Entretanto, em outras áreas há déficit destes 

profissionais, como, por exemplo, a Psicologia policial e militar, na proteção de testemunhas, na 

Psicologia e Direito Civil, Psicologia do Testemunho, Psicologia e Direitos Humanos, na 

Autópsia Psíquica e na Psicologia e o atendimento aos juízes e promotores. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O desenvolvimento da formação em Psicologia Jurídica passou por diversos pontos. A 

Universidade pioneira no Brasil a acolher tal demanda, foi a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, em 1980,oferecendo uma área de concentração denominada Psicodiagnóstico para fins 

jurídicos no curso de especialização em Psicologia Clínica. Esta Universidade, no curso de 

especialização em Psicologia Clínica ofereceu uma área de concentração denominada de 

“Psicodiagnóstico para Fins Jurídicos” (Freitas, 2009). 

Além disso, e também como tratado na seção primeira do presente estudo, com a 

Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, ocorreram mudanças no 

exercício profissional do psicólogo. O que antes era voltado quase que exclusivamente para 

perícias técnicas e pareceres, com o advento das transformações dessas regulamentações, o 

psicólogo na área jurídica passou a desempenhar diversos papeis, conforme citado anteriormente 

(Freitas, 2009). 

Com tais mudanças, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ criou um curso de 

especialização em Psicologia Jurídica, embora mantivesse o viés clínico já que enfatizava o 

psicodiagnóstico. Este curso tinha como fundamentos de estudos a Psicologia Social (que dava 

ênfase na compreensão dos fatores psicossociais e culturais que conduzem/favorecem os eventos 

delitivos) (Freitas, 2009). Contudo, seis anos mais tarde, o curso tornou-se independente do 

departamento da Clínica e passou a fazer parte do Departamento de Psicologia Social (Lago et al, 

2009).Em 1986 segundo Brito (2012), a UFRJ iniciou o curso de especialização em Psicologia 

Jurídica, formandosua primeira turma e desde esta época, o curso, se mantém como referência na 

área. 

Em comparação, em Portugal, segundo Gonçalves (2010), a institucionalização da 

Psicologia Jurídica nos cursos de formação em psicologia, ocorreu primeiro em 1985 na 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação do Porto. No Instituto de Educação e 
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Psicologia da Universidade do Minho, em 1991 e, por conseguinte, em 1997 na Universidade 

Lusófona. Além destas surgiram pós-graduações em 1991 no Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada- ISPA, sobre Psicologia Legal e na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da 

Universidade do Porto-FPCE-UP em 1992, sobre Criminologia. 

Na atualidade, a disciplina da Psicologia Jurídica não é oferecida por todas as graduações 

de Psicologia existentes no Brasil, pois ainda é considerada uma matéria opcional e constituinte 

de uma carga horária muito pequena. Nos cursos de Direito, a disciplina já se tornou um fato 

obrigatório, mesmo apresentando também sua carga horária reduzida (Lago et al, 2009). 

Altoé (2001) salienta que o conhecimento em teoria psicanalítica tem sido importante no 

Brasil em razão de tal teoria possibilitar uma reflexão sobre as leis e a compreensão da 

constituição do sujeito de desejo humano. Entretanto, Gonçalves (2010) ressalta uma tendência 

distinta no cenário internacional. De acordo com esse autor, a prática dos psicólogos judiciários 

deve ser orientada também pelo conhecimento das teorias psicopatológicas e da psicologia social.  

Entretanto, não se pode deixar de mencionar o fato de a Psicologia Jurídica ainda não ser 

uma disciplina obrigatória nos currículos brasileiros da graduação em Psicologia. Isso poderia 

acarretar em um prejuízo para a formação acadêmica, uma dificuldade para os 

futurosprofissionais que almejam atuar nesta área, bem como a necessidade por parte das 

instituições judiciárias, que necessitam deste profissional habilitado, de promover cursos de 

capacitação, treinamento e reciclagem (Lago et al, 2009). 

Além das referidas dificuldades, Lago et al (2009) ressalta também que é possível perceber 

entre os psicólogos interessados nessa área de atuação a queixa de haver um significativo 

prejuízo no que concerne à formação, a qual é explicitada somente por meio de noções gerais, 

tendo em vista que na formação básica (graduação) a disciplina relativa à Psicologia Jurídica, 

com raras exceções, não é ofertada sequer como conteúdo eletivo. 

Mesmo com todas as características explicitadas, a realidade do país têm se modificado 

frente à mesma. Atualmente, cursos de pós- graduações em Psicologia Jurídica estão sendo 

oferecidos em Universidades dos diversos estados brasileiros como: Pernambuco, Paraíba, Ceará, 

Alagoas, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, o que revela a 

expansão cada vez mais promissora desta área no Brasil (Lago et al, 2009). 

 

MÉTODO 

 

A revisão de literatura foi delineada a partir de um breve levantamento bibliométrico nas 

bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Por meio de uma leitura flutuante inicial, foram 

estabelecidos alguns critérios para seleção dos textos. Como critério de inclusão, utilizou-se 
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somente os artigos que apresentassem a definição e um percurso histórico de psicologia jurídica e 

como critério de exclusão, artigos que relatassem experiência técnica específica (por exemplo, 

emissão de laudos e pareceres, supervisão técnica) na atuação em psicologia jurídica, aqueles que 

não eram pertinentes a temática da pesquisa, as dissertações, teses e monografias. 

Para essa busca, foi executada uma consulta nas referidas bases de dados eletrônicos, com o 

descritor “Psicologia Jurídica”, no período de 2000 a 2012. Na base de dados Scielo, foram 

catalogados cerca de 21artigos, sendo 5 selecionados; no Google Acadêmico foram catalogados 

cerca de 1.690, sendo recolhidos 5 artigos, dentre livros e capítulos, dissertações, teses, 

monografias e revistas,após os critérios de exclusão, totalizando uma amostra de 10 publicações 

para serem analisadas. 

O método empregado para redigir este artigo foi, portanto, o de revisão sistemática da 

literatura narrativa com técnica de análise descritiva e de conteúdo, com categorias de análise 

previamente definidas em conformidade com os critérios de inclusão e de exclusão das 

publicações (Bardin, 2011). 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos foram apresentados pela caracterização por frequência e 

evidenciados, para melhor visualização do leitor, através de quadros, gráfico e tabelas. De acordo 

com a pesquisa levantada foi construído um quadro com as definições de Psicologia Jurídica, 

Psicologia Forense, Psicologia Judiciária e Psicologia Criminal, como pode ser observado no 

Quadro 1, por meio da análise integral dos dez artigos selecionados pela busca.  

 

Quadro1.  

Definições de Psicologia jurídica, Psicologia forense, Psicologia judiciária, Psicologia Criminal 

e Psicologia legal. 

Variável Definição Autoria Ano 

Psicologia  

Jurídica 

"A Psicologia Jurídica é uma emergente área de especialidade da ciência 

psicológica, se comparada às áreas tradicionais de formação e atuação da 

Psicologia como a Escolar, a Organizacional e a Clínica. É próprio desta 

especialidade sua interface com o Direito, com o mundo jurídico, resultando 

encontros e desencontros epistemlógicos e conceituais que permeiam a 

atuação do psicólogo jurídico (p. 73)." 

França, F. 2004 
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Variável  Definição Autoria Ano 

 

Psicologia 

Forense 

 "A Psicologia Forense é o subconjunto em que se incluem as práticas 

psicológicas relacionadas aos procedimentos forenses. É aqui que se encontra 

o assistente técnico. A Psicologia Forense corresponde a toda aplicação do 

saber psicológico realizada sobre uma situação que se sabe estar (ou estará) 

sob apreciação judicial, ou seja, a toda a Psicologia aplicada no âmbito de um 

processo ou procedimento em andamento no foro (ou realizada vislumbrando 

tal objetivo). Incluem as intervenções exercidas pelo psicólogo criminal, pelo 

psicólogo judiciário, acrescidas daquelas realizadas pelo psicólogo assistente 

técnico (p. 182)." 

Leal, L. M. 2008 

A Psicologia Forense é uma área em particular da Psicologia Jurídica, que diz 

respeito diretamente às decisões e os trabalhos que ocorrem nas situações de 

tribunais e de julgamentos (p. 14). 

Freitas, M. 

A. 
2009 

"A disciplina Psicologia Forense, que tem como objeto a avaliação do 

comportamento humano nos vários contextos que a justiça lhe franqueia, 

sobretudo numa perspectiva pré-sentencial funcionando deste modo como 

elemento de ajuda à tomada decisão judicial, mas também como auxiliar de 

processos de intervenção operados em certos atores do sistema judicial, quer 

se trate de agressores, vítimas, testemunhas ou "funcionários" desse mesmo 

sistema (e.g., magistrados, polícias, peritos, ...) (p. 107)." 

Gonçalves, 

R. A. 
2010 

 "A Psicologia Forense é uma área em particular da Psicologia Jurídica; Esta 

diz respeito diretamente às decisões e aos trabalhos que acontecem nas 

situações de tribunais e de julgamentos (p. 58)." 

Silva, M. 

C. 

R;Elisandr

a F. 

2011 

 

Variável  Definição Autoria Ano 

Psicologia 

Judiciária 

"A psicologia Judiciária também é um subconjunto da Psicologia Forense e 

corresponde a toda prática psicológica realizada a mando e a serviço da 

justiça. É aqui que se exerce a função pericial. A Psicologia Judiciária está 

contida na Psicologia Forense, que está contida na Psicologia Jurídica. A 

Psicologia Judiciária corresponde à prática profissional do psicólogo 

judiciário, sendo que toda ela ocorre sob imediata subordinação à autoridade 

judiciária (p. 182)." 

Leal, L. M. 2008 

 

 

 "Conceitualmente, a Psicologia Jurídica corresponde a toda aplicação do 

saber psicológico às questões relacionadas ao saber do Direito. A Psicologia 

Criminal, a Psicologia Forense e, por conseguinte, a Psicologia Judiciária 

estão nela contidas. Toda e qualquer prática da Psicologia relacionada às 

práticas jurídicas podem ser nomeadas como Psicologia Jurídica (p. 180)." 

Leal, L. M. 2008 

"A Psicologia Jurídica vai desde o estudo, passando pelo tratamento e 

assessoramento de várias etapas da atividade jurídica, até o cuidado com 

vítimas, infratores e profissionais do Direito (p. 14)." 

Freitas, M. 

A.  
2009 

"a Psicologia Científica tem uma área de aplicabilidade especializada que se 

denomina de Psicologia Jurídica, tendo a mesma como prática o 

comportamento humano, intervindo e investigando o mesmo, para o alcance 

de algumas implicações jurídicas. Esta área tem como papel fundamental a 

defesa dos direitos humanos e a saúde mental, com a finalidade de alcançar a 

humanização da justiça (p.233)." 

Botero, C. 

G. P. 
 2010 

"A Psicologia Jurídica inicia-se pelo estudo, passa pelo tratamento e pelo 

assessoramento de várias etapas da atividade jurídica, até com os cuidados 

relacionados às vítimas, infratores e profissionais do Direito (p.58)." 

Silva, M. 

C. R; 

Elisandra 

F. 

2011 
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Variável Definição Autoria Ano 

Psicologia 

Criminal 

 "A psicologia Criminal é um subconjunto da Psicologia Forense e, estuda as 

condições psíquicas do criminoso e o modo pelo qual nele se origina e se 

processa a ação criminosa. Seu campo de atuação abrange a Psicologia do 

delinquente, a Psicologia do delito e a Psicologia das testemunhas (p. 82)." 

Leal, L. M. 2008 

 

Após a explicitação das definições acerca da Psicologia operacionalizada no meio 

jurídico, é importante ressaltar a frequência de publicações sobre a temática, conforme pode ser 

observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Frequência de publicações por ano 
Ano f % 

2004 1 16,67 

2008 1 16,67 

2009 1 16,67 

2010 2 33,33 

2011 1 16,67 

Total 6 100 

 

Além da frequência de publicações sobre a temática em discussão no presente estudo, foi 

analisada a frequência de palavras- chave mais utilizadas nos artigos pesquisados (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

Frequência de Palavras-Chave utilizadas por artigo   
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Vale ressaltar que o gráfico apresentado reúne somente os artigos que foram utilizados para 

enumerar as definições de Psicologia Jurídica, Psicologia Forense, Psicologia Judiciária e 

Psicologia Criminal.  

As Tabela 2 contem dados que explicitam a informação de quais revistas os artigos foram 

publicados (os que continham algo sobre o percurso histórico). 

 

Tabela 2.  

Periódicos em que foram publicados os artigos. 

Artigos Revistas 

Reflexões Sobre Psicologia Jurídica e seu panorama no Brasil. Psicologia: Teoria e Prática. 

Psicologia Forense em Portugal: Uma História de 

responsabilidades e desafios 
Análise Psicológica. 

Psicologia Jurídica e Psicologia Forense: Aproximações e 

distinções 

Psikeba: Revista de  

Psicoanalisis y Estudios 

Culturales 

Revisión sobre ladefinición de Psicologia Jurídica 
Diversa: Perspectivas  

Psicológicas. 

Psicologia Jurídica: Caracterização da prática e Instrumentos 

Utilizados 

Estudos Interdisciplinares  

em Psicologia. 

 

Psicologia Jurídica: história, ramificações e áreas de atuação. 

 

Diversa. 

 

O Sudeste brasileiro encontra-se como o primeiro indicado em que diz respeito à 

quantidade de estados pertencentes e a quantidade de estados que apresentam a pós- graduação, 

sendo composto por quatro Estados, no mesmo encontra-se destes três em que há apresença da 

pós-graduação, somente o estado isento da mesma é o do Espírito Santo. O Nordeste está abaixo, 

o mesmo é composto por nove estados, sendo destes cinco tem a presença da pós-graduação. O 

Sul tendo em sua composição três estados oferece somente o de Santa Catarina, a pós- graduação 

e por fim o Centro- Oeste composto por quatroestados, tendo somente no de Goiás. O Norte do 

país não ficou em nenhuma identificação, pois o mesmo não possuiu nenhum estado que tenha a 

presença da mesma (Tabela 3).  

 

Tabela 3. 

Locais para a realização de Pós- graduação em Psicologia Jurídica no Brasil. 
Regiões Estados 

Nordeste Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas e Bahia. 

Sudeste Rio de Janeiro, São Paulo e  Minas Gerais. 

Centro Oeste Goiás 

Sul Santa Catarina 
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A Tabela 4 é composta pelas áreas tradicionais e atuais e, bem como aquelas mais carentes 

de profissionais da Psicologia Jurídica, conforme ressaltado nos artigos analisados. 

 

Tabela 4.  

Identificação das áreas mais tradicionais, mais desenvolvidas e mais carentes da Psicologia 

Jurídica destacadas nos artigos. 

Áreas mais Tradicionais Áreas mais Atuais  Áreas mais Carentes 

Psicologia Criminal Proteção a Testemunhas Psicologia Policial/ Militar 

 

Psicologia Penitênciária ou carcerária 

 

Mediação 

 

Proteção de testemunhas 

Psicologia Policial/Militar Dano Psíquico  Psicologia e Direito Civil 

Psicologia Jurídica e Direito de Família 

Psicologia Jurídica e  

Direitos Humanos 

 

Psicologia e Direitos  

Humanos 

 

Psicologia Jurídica e as questões da  

infância e juventude 

 

Psicologia Jurídica e 

Magistrados 

 

Psicologia e o atendimento aos 

juízes e promotores 

 

Psicologia Jurídica e Direito Civil Vitimologia 
Psicologia do Testemunho 

 

Psicologia Jurídica 
Psicologia Jurídica e 

Ministério Público  
Autópsia Psíquica  

Psicologia do Testemunho     

 

Os resultados explicitados possibilitaram um panorama a acerca da compreensão e da 

atuação em Psicologia Jurídica no Brasil ao longo dos últimos 12 anos, o que pode ser observado 

na explicitação das diversas formas de conceituação e de pós graduação referentes a essa 

especialidade. Contudo, a Psicologia Jurídica tem crescido desde que se tornou área de 

especialidade da Psicologia, mas ainda há um caminho a percorrer, conforme foi possível 

verificar nas publicações. 

 

DISCUSSÕES 

 

A análise do percurso histórico da área de especialização em Psicologia Jurídica indicou 

pouca exploração dentro do campo acadêmicodentro do critério adotado para análise, mesmo que 

haja um grande número de teses e monografias divulgadas em âmbito nacional e que não foram 

utilizadas. Em relaçãoà graduação, a disciplina não é obrigatóriana grade curricular, mas está 
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presente na pósgraduação, o que aponta para o crescimento dessa especialização, devido, talvez, 

ao aumento de demanda por parte judiciária quanto aos serviços prestados pelo psicólogo, como 

pode ser evidenciando na Tabela 3. 

 Foi possível verificar uma defasagem das publicações referentes ao seu surgimento da 

Psicologia Jurídica, o que evidencia também que seu início histórico não tem uma data 

precisamente delimitada.  

A amostra deste estudo que totalizou apenas 10 artigos, o que aponta para a pouca 

divulgação dos trabalhos em periódicos de comunicação científica, acerca do que vem sendo 

desenvolvidos pelos psicólogos no meio jurídico, antes mesmo da especialização oferecida 

através da concessão do título de especialista pelo Conselho Federal de Psicologia do Brasil. 

Contudo, vale ressaltar que foram utilizadas onze referências livros para delineamento e 

discussão do tema. 

  Assinalou-se que existem diferentes denominações para esta área de especialização 

conforme o Quadro1, o que cabe relatar que a Psicologia Jurídica é uma denominação genérica 

em relação às diversas definições Psicologia no âmbito jurídico. Tornou-se evidente que as 

denominações como Psicologia Forense, Psicologia Judicial, Psicologia Criminal foram e são 

assim estabelecidas, devido à práxis que envolverá o profissional psicólogo.  

 Entretanto, como estas denominações se referem à prática profissional apresentando 

diferentes definições, como as mostradas no Quadro1, é possível verificar oestabelecimento de 

uma analogiaentreum artigo mais específico (como análise pericial, guarda de filhos), e a 

definição estabelecida é voltada em prol do mesmo. 

 Quanto às definições, verificou-se uma falta de consenso entre as mesmas, como mostra a 

Tabela 1, na qual respectivamente nos anos de 2004, 2008, 2009, 2010 e 2011, apenas o ano de 

2010 apresentou 2artigos com tal conteúdo, sendo o mais relevante, pois ou outros apresentaram 

somente 1. Ao tratar do Gráfico 2, das palavras- chave dos artigos pesquisados, as mais 

destacadas foram Psicologia Jurídica quatro vezes e a Psicologia Forensecinco vezes, isto se deve 

ao fato de a Psicologia Forense ser a mais desenvolvida e conhecida na prática e a Psicologia 

Jurídica, ser a área de especialização da Psicologia no âmbito jurídico. 

 No que concerne à veracidade dos artigos que compõem as definições de Psicologia 

Forense, Criminal e Judiciária a Tabela 2 demonstra para a pesquisa uma clareza, pois todos os 

artigos foram publicados periódicos indexados em bases de dados para divulgação do 

conhecimento científico, tais como scielo, googleacadêmico e/ou periódicos capes. 

Em relação à Tabela 3, foram apresentadas as localidades para a realização de pós-

graduação em psicologia jurídica no Brasil, tendo como critério de colocação a quantidade de 

estados pertencentes a cada região do país e a quantidade que destes apresentam a pós- 

graduação. Em relação a Tabela 4verifica-se que tem se atingido quase a totalidade dos  setores 
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da Psicologia Jurídica, porém é possível identificar também uma necessidade de investimento nas 

áreas mais deficitárias em termos de profissionais especializados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo indicou que desde a antiguidade havia nas questões da sociedade, uma 

interlocução em que diz respeito Direito e Psicologia. Porém, foi no século XVIII em âmbito 

internacional que ocorreu as suas primeiras relações, de forma mais visível, mas informal, através 

da demanda de pareceres psicológicos e de publicações de diversos países. 

Ao tratar do território brasileiro, não verifica-se significativas diferençasdo internacional, 

pois foi também de maneira informal, através da mesma demanda de pareceres psicológicos que 

se começou uma aproximação mais evidente. Porém, este fato ocorreu somente no século XX 

com o reconhecimento da profissão em 1962 e mais tarde, especificamente a especialidade de 

Psicologia Jurídica, no ano 2000, quando ocorreu o primeiro concurso público para admissão de 

psicólogos na área jurídica; isto é, a formalização dos serviços prestados ao judiciário. 

Em relação às publicações referentes aohistórico da regulamentação da especialização em 

Psicologia Jurídica, evidenciou-se que o tema ainda é pouco explorado, sendo relevantes mais 

pesquisassobre esse histórico e a compreensão da conceituação dessa especialidade da 

Psicologia, tendo em vista queas diversas denominações que a Psicologia Jurídica recebe, como a 

Psicologia Forense, Psicologia Criminal e Psicologia Judiciária, são utilizadas e definidas 

conforme a prática profissional exercida. 

 O presente estudo demonstrou que ainda não há um consenso quanto à obrigatoriedade da 

disciplina na grade da formação do Psicólogo, apenas no âmbito da especialização lato e/ou 

Stricto Senso, como foi possível verificar a existencial de tais modalidades de pós graduação em 

quase todas as regiões do país, excetoa região norte. 

Percebeu-se ainda que a Psicologia Jurídica possuiapenas treze anos de formação no Brasil, 

fato que indica o crescimento da mesma, embora tenha a história marcada por divergências no 

que se refere à busca pelo reconhecimento dessa atuação especializada no Brasil.  Dentre essas 

divergências, o delineamento científico dessa aplicação cuja orientação parte das demandas 

vindas da sociedade e do ambiente jurídico; mas não de um terreno de experimentações.  

Além disso, não menos importante a se relatar, é o auxílio da Psicologia Jurídica ao 

Direito. O presente estudo permite verificar que a Psicologia não é apenas uma auxiliar na 

operacionalização do Direito, mas também um campo autônomo, o qual fornece resultados e 

discussões pertinentes ao que acontece nos âmbitos judiciários. 
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Do mesmo modo como o Direito é uma especialidade de notável autonomia, a Psicologia 

também é, visto que a mesma contribui para a interdisciplinaridade da práxis das ciências, onde 

cada qual possa se complementar, mas cada uma com o papel que a cabe realizar. Issocontribui 

para acabar com a hegemonia entre as ciências e conscientizar o indivíduo que o trabalho em 

conjunto é perceptivelmente mais eficaz e que não há perda de autonomia de qualquer ciência. 

Há de ressaltar que a Psicologia Social tem muito a contribuir para a prática do psicólogo 

jurídico, visto que as demandas que chegam para a Psicologia Jurídica são vindas dos conflitos 

da nossa sociedade e, para entendermos melhor como essa se estrutura, a Psicologia Social é 

extremamente importante e significante.  

Assim, fica evidente e de grande relevância realizar também uma pesquisa em que possa 

ser mostrada a importância da Psicologia Social para a Psicologia Jurídica, visto que os 

problemas e as demandas que a Psicologia Jurídica se depara,são provenientes do meio social em 

que vivemos. 

Percebe-se, que em um futuro breve, portanto, esta área será reconhecida e disseminada em 

sua práxis e academicamente, pois o sistema jurídico necessita cada vez mais desta para uma 

melhor decisão e apoio judicial, onde só o profissional que tem o conhecimento psicológico pode 

responder com exatidão a determinadas questões. 
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