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RESUMO 

 

A Psicologia Jurídica é considerada uma área pouco expressiva em estudos teórico-práticos. 

O estudo realizou um levantamento teórico da atuação profissional do psicólogo na área jurídica no 

Brasil, entre 2000 e 2013, bem como a quantidade de profissionais com título de especialista em 

psicologia jurídica na 4ª região do Conselho Brasileiro (CRP04); verificou-se a evolução da 

concessão dessa titulação e a distribuição de profissionais titulados nessa região; e, comparou-se as 

atividades realizadas em meio jurídico por não especialistas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

de caráter transversal e abordagem observacional. Os participantes (n=10) responderam 

voluntariamente a uma entrevista semiestruturada com nove questões de caracterização 

sociodemográfica e quinze questões específicas. Os resultados mostraram que 09 são do sexo 

feminino e 01 do masculino, com idade entre 30 a 55 anos e tempo de formação entre 5 e 34 anos. 

Sete são especialistas, 01 atua sem especialização e 02 generalistas. O estudo evidenciou pouco 

referencial bibliográfico e carência de pessoal. Isso demonstra, portanto, a necessidade de realização 

de novas pesquisas acerca das práticas aplicadas.  
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Segundo o CFP (1992) a atuação profissional do psicólogo no Brasil corresponde aos âmbitos 

da saúde, lazer, justiça, educação, segurança, trabalho, comunicação, comunidades e apresenta como 

principal objetivo a promoção em seu trabalho, a integridade do ser humano, bem como o respeito 

à dignidade. Todavia, Trindade (2012) demonstra em seus estudos a riqueza das especialidades 

dentro da psicologia, onde afirma que há 53 divisões dentro da atuação em Psicologia, porém 

seleciona as mais conhecidas para relatar: Psicologia Educacional, Psicologia Econômica, 

Psicologia Clínica, Psicologia do Consumidor, Psicologia Organizacional/Industrial, Psicologia 

Hospitalar, Psicologia Social, Psicologia Ambiental, Psicologia Comunitária, Psicologia do Esporte 

e Psicologia Jurídica. 

 Dentre as demais aqui redigidas, como o foco deste trabalho é sobre a atuação em Psicologia 

Jurídica discorre-se para tal especialidade, onde segundo o CFP (1992) o profissional Psicólogo 

Jurídico deve atuar no ambiente relacionado à justiça, como em instituições governamentais e não 

governamentais, a fim de contribuir no planejamento e execução de políticas públicas, como 

prevenção do fenômeno da violência e frente aos direitos humanos. 

 Segundo (Brito, 2012; Afonso & Senra, 2015), o Conselho Federal de Psicologia amplia a 

visão referente aos profissionais psicólogos a serviço da justiça, onde deixa claro que a psicologia 

em interface com o âmbito jurídico, não diz respeito somente aos profissionais que se enquadram 

nos tribunais, mas todos aqueles que de alguma forma executam trabalhos que devem ser 

encaminhados ao sistema da justiça. 

 No século XX, precisamente no ano de 1990, ocorreu um manifesto por parte dos psicólogos 

com o objetivo de criar um cargo junto ao poder judiciário. O argumento defendido era que, uma 

vez exercendo atividades para a justiça, não havia razão para não ter um cargo oficial junto a esse 

órgão. Porém, de imediato, este cargo oficial não foi estabelecido e a psicologia aplicada à justiça 

foi ganhando ainda mais espaço (Brito 1999, 2005; Afonso & Senra, 2015). 

 Com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), criado 

em 1990, houve uma maior demanda de psicólogos no setor Judiciário e, consequentemente, houve 

diversas modificações das práticas psicológicas, contribuindo, assim, para o crescimento desta área 

de atuação (Altoé, 2001; Afonso & Senra, 2015). 

 Todavia, a partir da regulamentação do ECA, o psicólogo não exerceria apenas a atividade 

pericial, mas abarcaria como novos objetivos de trabalho a aplicação e o acompanhamento de 

medidas de proteção socioeducativas. As quais geraram um aumento do número de profissionais em 

instituições da justiça, mediante legalização de cargos pelos concursos públicos, embora ainda não 

titulados como psicólogos jurídicos (Lago et al, 2009; Afonso & Senra, 2015). 

 Outro fato muito importante para a ampliação desta área, segundo os mesmos autores acima, 

foi à criação do Núcleo de Atendimento à Família- NAF em outubro de 1997, implantado no Fórum 
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Central de Porto Alegre e pioneiro na justiça brasileira. O objetivo da Psicologia neste seguimento 

era, 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. 

 Desta maneira, com propósito de acompanhar as mudanças e adequar as instituições de 

atendimento às crianças e adolescentes às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

fez-se necessário o reordenamento institucional destas entidades, em todo o país e também as 

práticas psicológicas perante as mesmas (Lago et al, 2009; Afonso & Senra 2015). 

 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 Socioeducativo – FASE, responsável pela 

execução de medidas socioeducativas 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; Afonso & 

Senra, 2015). 

 Nesse contexto 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 referida década, o trabalho do psicólogo se delimitava quase que exclusivamente 

a fazer perícias e pareceres e desde então passa a ganhar novas modalidades. Dentre essas, informar, 

apoiar, acompanhar e dar orientação pertinente a cada caso atendido no sistema judiciário (Altoé, 

2001; Afonso & Senra, 2015). 

 Desta forma, é interessante observar também que a sua práxis é voltada na orientação dos 

dados psicológicos que carecem de intervenção para o indivíduo, devendo haver o repasse também 

para os juristas. Este profissional também tem por sua função contribuir para a execução de revisões 

de determinadas leis, como também para as suas formulações e interpretações. 

Tendo como atribuições mais detalhadas de acordo com o CFP (1992), o profissional da 

Psicologia Jurídica deve apresentar as seguintes atribuições de acordo com a subárea exercida: 

 

1-Assessora na formulação, revisão e execução de leis. 2- Colabora na formulação e 

implantação das políticas de cidadania e direitos. 3- Colabora na formulação e 

implantação das políticas de cidadania e direitos humanos. 4- Realiza pesquisa 

visando à construção e ampliação do conhecimento psicológico aplicado ao campo 

do Direito. 5- Avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, 

adolescentes e adultos em conexão  com os processos jurídicos, seja por deficiência 

mental e insanidade, testamentos contestados, aceitação em lares adotivos, posse e 
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guarda de crianças ou determinação da responsabilidade legal, por atos criminosos. 

6- Atua como perito judicial nas varas cíveis, criminais, justiça do trabalho, da 

família, da criança e do adolescente, elaborando laudos, pareceres e perícias a serem 

anexados aos processos. 7- Elabora petições que serão juntadas ao processo, sempre 

que solicitar alguma providência, ou haja necessidade de comunicar-se com o juiz, 

durante a execução da perícia. 8- Eventualmente participa de audiência para 

esclarecer aspectos técnicos em Psicologia que possam necessitar de maiores 

informações a leigos ou leitores do trabalho pericial psicológico (juízes, curadores e 

advogados). 9- Elabora laudos, relatórios e pareceres, colaborando não só com a 

ordem jurídica como com o indivíduo envolvido com a Justiça, através da avaliação 

da personalidade destes e fornecendo subsídios ao processo judicial quando 

solicitado por uma autoridade competente, podendo utilizar-se de consulta aos 

processos e coletar dados considerados necessários a elaboração do estudo 

psicológico. 10- Realiza atendimento com a busca de decisões próprias na 

organização familiar dos que recorrem a Varas de Família para a resolução de 

questões. 11- Realiza atendimento a crianças envolvidas em situações que chegam 

às instituições de Direito, visando a preservação de sua saúde mental, bem como 

presta atendimento e orientação a detentos e seus familiares. 12- Participa da 

elaboração e execução de programas socioeducativos destinados a criança de rua, 

abandonadas ou infratoras. 13- Orienta a administração e os colegiados do sistema 

penitenciário, sob o ponto de vista psicológico, quanto as tarefas educativas e 

profissionais que os internos possam exercer nos estabelecimentos penais. 14- 

Assessora autoridades judiciais no encaminhamento á terapias psicológicas, quando 

necessário. 15- Participa da elaboração e do processo de Execução Penal e assessorar 

a administração dos estabelecimentos penais quanto a formulação da política penal 

e no treinamento de pessoal para aplicá-la. 16- Atua em pesquisas e programas de 

prevenção à violência e desenvolve estudos e pesquisas sobre a pesquisa criminal, 

construindo ou adaptando instrumentos de investigação psicológica (pág. 7-8). 

 

 Ademais, é importante relatar neste trabalho as diversas subáreas pelas quais a Psicologia no 

Brasil se apresenta, sendo as principais de acordo com Trindade (2012): a Psicologia Penitenciária, 

Psicologia Laboral e Administrativa, Psicologia Judicial, Psicologia Civil Geral e de Família, 

Psicologia do Testemunho, Psicologia Criminal, Psicologia da Criança e do Adolescente Infrator, 

Psicologia das Decisões Judiciais, Psicologia da Vítima ou Vitimológica e a Psicologia Policial. 

Nesse sentido, entretanto, vale ressaltar que a Psicologia Jurídica é uma área de especialidade 

da ciência psicológica, onde o serviço desta é voltado para as questões relacionadas ao meio jurídico 

como já afirmado acima. Porém os estudos teóricos referente a esta prática ainda são considerados 

pouco expressivos, o que justifica, pois, a escolha do tema. 

No presente artigo objetiva-se, portanto: (a) apresentar o número de profissionais psicólogos 

que possuem o título de especialista em psicologia jurídica na 4ª Região do Conselho Federal 

Brasileiro, desde o ano 2000 onde teve o início da regulamentação da concessão de títulos até o ano 
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2013; (b) realizar uma análise da evolução desta titulação e, (c) estimar as atividades realizadas em 

meio jurídico, por profissionais sem especialização na área. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, que relata a percepção e a 

experiência de profissionais de psicologia junto ao seguimento de atuação da Psicologia Jurídica. 

Dessa forma, participaram voluntariamente da pesquisa 10 psicólogos, os quais responderam a uma 

entrevista semiestruturada composta por três blocos: bloco I, referente aos profissionais titulares; 

bloco II, aos não-titulares, mas que fornecem serviços judiciários e bloco III, aos psicólogos em 

geral. Essa entrevista foi constituída por nove questões de caracterização sociodemográfica e quinze 

questões específicas, com intuito de obter um panorama sobre as perspectivas de atuação e da 

situação atual da área da psicologia jurídica junto à 4ª região do Conselho Regional Brasileiro - 

CRP04. 

 Os dados coletados foram analisados inicialmente por meio de uma leitura flutuante 

utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, que, de acordo com Bardin (2011), vai além de uma 

leitura aparente, analisando-se uma linguagem oculta, adentrando, acerca de um determinado tema, 

no pensamento e no conhecimento das motivações destes profissionais. A análise de conteúdo 

propicia variadas técnicas específicas de interpretação, sendo a ideal para este estudo a denominada 

análise temática ou categorial, que têm por função desmembrar o material em unidades categóricas. 

 Estas unidades foram constituídas a partir de elementos comuns identificados nos relatos dos 

participantes, a partir das dimensões temáticas indicadas, isto é, utilizadas como indicadores de 

reflexão temática (Psicologia Jurídica) com suas respectivas características demandadas do 

ambiente jurídico que solicita a atuação. 

 As categorias acerca da atuação em Psicologia Jurídica foram divididas em 3 grandes eixos 

de análise: (1) Análise das categorias dos profissionais atuantes em psicologia jurídica; (2) Análise 

das categorias profissionais dos atuantes em psicologia jurídica sem titulação; (3) Análise das 

categorias profissionais generalistas. Por seu curso, as subcategorias de análise em cada eixo foram: 

eixo 1- (a) Percepção dos déficits de atuação, (b) áreas importantes para aplicação, (c) 

Implementações para aperfeiçoamento, (d) subáreas de carência na atuação, (e) relação entre 

psicologia social e jurídica, (f) Percepção sobre o trabalho profissional, (g) importância na 

graduação e (h) índice de preconceito sobre o serviço psicológico; eixo 2- (a) Aperfeiçoamento 

jurídico, (b) demanda, (c) interlocução psicologia social e jurídica e (d) percepção da práxis; eixo 3- 

(a) especialização em psicologia jurídica, (b) percepção sobre a área e (c) relevância do estudo para 

a psicologia e a sociedade. 
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RESULTADOS  

 

Os resultados alcançados foram apresentados através da caracterização por frequência, bem 

como evidenciados por meio de diagramas e tabelas, visando a melhor compreensão do leitor. Com 

isso, a presente pesquisa foi composta por três blocos de análise e apresentação dos resultados. 

Sendo o bloco I pelos profissionais especialistas em psicologia jurídica; o bloco II os profissionais 

atuantes em psicologia jurídica sem titulação e por fim o bloco III pelos profissionais de psicologia 

em geral. As variáveis de interesse foram sexo, idade, ano de formação, tempo de especialização, 

setor de atuação e a cidade de atuação profissional. 

Especificamente em relação à entrevista do bloco I, os objetivos de investigação em relação 

aos profissionais especialistas foram: avaliar as principais atividades encontradas na prática 

profissional e uma possível implementação para viabilizar a redução destas; aferir como é 

considerado o trabalho no meio jurídico, multidisciplinar ou não; estimar as áreas mais deficitárias 

na atuação profissional. 

Além disso, identificou-se a presença ou não de preconceito quanto à atuação do psicólogo no 

meio jurídico; quais especialidades da psicologia são consideradas importantes para o psicólogo 

desta área; se há uma interlocução da psicologia social com a práxis da Psicologia Jurídica e por 

fim, qual a importância da psicologia jurídica nas grades curriculares do ensino de psicologia no 

Brasil.  

 No que se refere aos profissionais especialistas entrevistados (n=7), 01 era do sexo masculino 

e 06 do sexo feminino, com uma variação de idade entre 34 a 55 anos; o tempo de obtenção do título 

entre 01 a 12 anos e de formação entre 05 a 34 anos.  Desta forma, com a leitura e análise temática 

ou categorial foram analisadas através de diagramas as principais questões conforme salientadas. 

 

Diagrama 1. 

Análise das categorias dos profissionais atuantes em psicologia jurídica 
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Tabela 1. 

Percepção frente à práxis dos profissionais titulares 

Resultado Conteúdo 

1-Percepção dos déficits da atuação Percebe-se uma preocupação por parte geral dos 

profissionais deste ramo em relação à grande demanda de 

serviços judiciários e a falta de recurso teórico para um 

auxílio em sua práxis, como também uma insuficiência de 

recursos humanos para as demais demandas e a manutenção 

do regime da instituição. 

2-Áreas importantes para aplicação De maneira sistemática os profissionais afirmaram serem a 

Psicologia Social e a Clínica as principais áreas para o apoio 

ao trabalho jurídico, afirmando que não há a possibilidade de 

executar os serviços sem olhar para o contexto que perpassa 

o indivíduo, tanto cultural, social, político e econômico. 

3-Implementações para aperfeiçoamento Em relação às possíveis implementações, afirmaram a 

necessidade de um aumento bibliográfico para auxílio 

prático e uma estrutura física que seja adequada aos moldes 

precisos para atuação do profissional. 

4-Subáreas de carência na atuação Com relação ás áreas mais carentes destacaram-se o sistema 

prisional e a vara da infância e juventude, sendo as áreas que 

atravessam de uma forma acentuada cada vez mais todas as 

regiões do CRP04. 

5-Psicologia Social e Jurídica Os profissionais deste campo percebem um entrelace 

extremamente visível entre a psicologia social e a psicologia 

jurídica. 

  

6-Percepção sobre o trabalho profissional Já em relação ao trabalho do psicólogo no meio jurídico 

evidenciou-se ser difícil, dinâmico e desafiador, pois exige 

certo conhecimento de alguns aspectos legais, sociais e até 

administrativos, sendo multidisciplinar. Desta forma, sendo 

preciso levar em consideração a complexidade dos 

comportamentos que se dão pela multiplicidade de fatores 

que o determinam. Para garantir a integralidade das ações de 

promoção, prevenção e assistência à saúde no campo 

biopsicossocial, considerando a problemática dos 

determinantes sociais e das iniquidades sociais. 

 

  

7-Importância na graduação Todos profissionais consideram importante à presença desta 

disciplina na grade curricular. 

8-Índice de preconceito Dos entrevistados apenas dois afirmaram a existência de 

preconceito por parte dos operadores do direito. 

 

Para os profissionais não especialistas, mas que fornecem algum serviço à justiça bloco II 

analisou-se: Se há uma necessidade de aperfeiçoamento na área, como a especialização; qual a 

relevância do título de especialista em psicologia jurídica; se percebem alguma interlocução da 

psicologia social com a práxis da psicologia jurídica e se consideram o trabalho do psicólogo no 

meio jurídico multidisciplinar. 
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Diagrama 2. 

Análise das categorias profissionais dos atuantes em psicologia jurídica sem titulação 

 

 

Tabela 2. 

Percepção dos profissionais não titulados em psicologia jurídica 

Resultados Conteúdo 

1-Aperfeiçoamento Jurídico Os entrevistados responderam ser de extrema relevância a 

presença de um aperfeiçoamento na área, sendo este a titulação, 

tanto para aprimoramento quanto para sentirem mais seguros aos 

procedimentos de efetuarem os serviços precisos. 

2-Demandas Os profissionais revelaram ser exigido um trabalho no qual não 

apresentam domínio, mas que de certa forma são obrigados a 

realizá-lo por se tratar de uma demanda judicial. Contudo, 

sentem que não estão preparados para elaboração de laudos 

técnicos, pareceres, entrevistas, onde afirmaram ser essencial 

para este trabalho jurídico a sua titulação. 

3-Psicologia Social e Jurídica Relataram a não percepção da interlocução da psicologia social, 

com a psicologia jurídica, embora a social deva ser levada em 

consideração. 

4-Percepção da práxis Consideram o trabalho do profissional no âmbito jurídico 

multidisciplinar, por apresentar uma diversidade de olhares. 

 

E por último, em relação aos profissionais psicólogos generalistas Bloco III, avaliou-se: o que 

sabem a respeito da especialização em psicologia jurídica; qual a percepção dos mesmos sobre a 

área e qual tipo de relevância a mesma possui para a psicologia e a sociedade. 
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Diagrama 3. 

Análise das categorias profissionais generalistas 

 

 

Tabela 3. 

Percepção dos profissionais generalistas 

Resultados Conteúdo 

1-Especialização em Psicologia Jurídica Os profissionais psicólogos disseram saber sobre 

especializações em psicologia jurídica através de publicidade 

em redes sociais, mas que não apresentam conhecimento se os 

cursos oferecidos oferecem ao psicólogo o título de 

especialista, ou seja, com registro junto ao CRP, como 

especialista em psicologia jurídica. E que há poucas 

possibilidades de aperfeiçoamento e especialização nesta área. 

2-Percepção sobre a área Trata-se de uma área pouco explorada na psicologia, embora 

muito necessária. Os mesmos disseram ter em mente que não 

diz respeito somente a uma área que esteja envolvida 

puramente com “crimes” e com a área “legista” do direito, 

como comumente ouvimos em entrevistas ou até mesmo em 

séries de televisão, mas que também é uma área envolvida em 

questões sociais, nas quais o psicólogo tem papel fundamental, 

por exemplo, na decisão de guarda de filhos, adoção, violência 

doméstica e demais. Afirmaram ser um dos ramos da 

psicologia que mais cresceu nos últimos tempos. Sendo um 

campo vasto e de extrema importância, porém com pouco 

acesso (por parte de instituições e de profissionais atuantes 

neste contexto). E suas atividades precisam ser aprimoradas 

cotidianamente. 

3-Relevância para a Psicologia e a Sociedade Acreditam que, assim como as demais áreas, a psicologia 

jurídica seja relevante na interdisciplinaridade de atuações 

profissionais, seja ao lado do direito, ou assistência social. Sua 

função é de grande importância, pois possibilita uma interface 

entre a psicologia e as áreas jurídicas (o direito) como um todo. 

Ou seja, comunica esses dois saberes Psicologia e Direito. 

Ambas buscam estudar as relações entre indivíduos e tentam 

compreender situações particulares, que se apresentam 

desestruturadas. 
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Outros três dados relevantes da pesquisa dizem respeito à verificação da concessão dos títulos; 

a distribuição dos profissionais na região (tabela 4). E por fim, o número de psicólogos que possuem 

titulação na área jurídica, que comumente com a informação fornecida por meio de e-mail 

direcionado e respondido pelo CRP04, são 87 profissionais cadastrados, dos quais 19 não possuem 

contato eletrônico. 

 

Tabela 4. 

Frequência de profissionais na região e do título de especialização 

Ano Nº de Titulação Localização 

2000 4 Belo Horizonte 

2001 1 Teófilo Otoni 

2009 1 Uberlândia 

2012 1 Governador Valadares 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo proporcionou um panorama da atuação e uma visão crítica acerca do 

trabalho do psicólogo jurídico. Em outras palavras, verificou-se que, para a sua atuação dentro dos 

contextos judiciários, é necessário considerar o ambiente que perpassa o indivíduo, tanto cultural, 

social, político e econômico.  

Percebeu-se ao longo da pesquisa que os profissionais com titulação em psicologia jurídica 

apresentam significativa dificuldade na execução de seus trabalhos, visto que há muita demanda, 

porém pouco pessoal especializado. Tal fato é observado quando se percebem relatos de estresse 

dentro da prática profissional, pois há pressão judicial para que o serviço seja rapidamente efetivado, 

de acordo com o relato dos profissionais. 

Outros dois fatores preocupantes constatados a este respeito deve-se ao baixo número de 

publicações relativas à práxis da psicologia jurídica, bem como a estrutura física inadequada ao 

exercício da função. Fatores que precisam de uma atenção diferencial para a boa execução e 

eficiência dos trabalhos. A percepção dos profissionais em relação ao trabalho explicita grandes 

dificuldades e muito dinamismo, o que leva a se considerar que o profissional desta área deve ser 

dotado de grande flexibilidade. 

No que se refere aos profissionais que prestam serviço ao judiciário sem titulação, o fator mais 

preocupante é a não preparação para as diversas demandas que lhes são enviadas. Tal fato deixa em 

evidência que a quantidade de especialistas em psicologia jurídica não é o suficiente para a execução 

de todas as tarefas, as quais caem nas mãos dos profissionais não titulares, mas que acabam de certa 

forma sentindo-se pressionados a executarem tais serviços, por tratarem de demandas judiciais. 
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Com relação aos profissionais generalistas, os mesmos percebem que a Psicologia Jurídica é 

uma área pouco explorada, embora muito necessária. Relataram ter em mente que não diz respeito 

somente a uma área que esteja envolvida puramente com “crimes” e com a área “legista” do direito, 

como comumente houve-se em entrevistas ou até mesmo em séries de televisão, mas que também é 

uma área envolvida em questões sociais, nas quais o psicólogo tem papel fundamental como, por 

exemplo, na decisão de guarda de filhos, adoção, violência doméstica, dentre outras demandas, 

relativas tanto ao Direito Civil quanto ao Penal. Além disso, afirmaram ser um dos ramos da 

psicologia, que mais cresceu nos últimos tempos; caracterizado como um campo vasto e de extrema 

importância, porém com pouco acesso (por parte de instituições e de profissionais atuantes neste 

contexto). E suas atividades precisam ser aprimoradas cotidianamente.  

Contudo, é importante salientar que o presente estudo pode evidenciar contribuições relevantes 

para o tema da Psicologia Jurídica, tais como aplicações de intervenção eficazes, ou o aumento de 

trabalhos bibliográficos para a inovação da prática profissional; o aprimoramento das estruturas 

físicas; o aumento de pessoal especialista jurídico; a conscientização para a multidisciplinariedade, 

dentre outras. 

Nota-se, desta forma, que a Psicologia Jurídica tem um caminho longo para percorrer, mas que 

através de pesquisas frente à sua práxis, o campo pode se desenvolver mais efetivamente. Com isso, 

sugere-se mais contribuições teóricas referentes a presente temática do estudo, a fim de obter uma 

maior evolução, como área específica da ciência psicológica no Brasil. 
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