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RESUMO 

 

A psicologia jurídica compreende a avaliação do comportamento humano, quanto suas 

motivações e disfunções a produzir um ato. A avaliação psicológica, neste contexto, é executada 

por meio de uma convocação do juiz ao psicólogo, onde serão fornecidos subsídios técnico-

científicos por meio de uma perícia psicológica, pois o direito e a psicologia buscam compreender 

o comportamento humano em diferentes perspectivas. Este estudo tem como objetivo geral 

apresentar as etapas da avaliação psicológica na capacidade civil, como também, o papel do 

psicólogo jurídico neste contexto, tendo como finalidade a compreensão do sujeito no âmbito em 

que está inserido, e que implicam na tomada de decisões do mesmo sobre gerir seus bens e sua 

pessoa. Para construção deste estudo, utilizou-se da pesquisa qualitativa mediante o método 

bibliográfico. A justificativa deste estudo se dá ao investimento nas áreas de pesquisa nesse campo 

de atuação, contribuindo com o despertar do interesse de estudantes e profissionais pela psicologia 

jurídica.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ultimamente, percebe-se uma ampla comunicação entre a psicologia e o direito, derivada da 

necessidade de melhor compreender o comportamento humano. A interface da psicologia com o 

direito constitui a psicologia jurídica, que até então, vem delimitando seu campo de atuação, 

contribuindo com a ampliação entre essas duas ciências, permeando pelas seguintes varas da 

jurisdição: varas da infância e da juventude, vara da família, direito do trabalho, direito penal e 

direito civil, dentre outras (Silva, 2012).  

Diante de todas essas ramificações da psicologia implicadas no direito, este estudo permeia 

as questões referentes ao direito civil. De acordo com Diniz (2002 apud Serafim et al. 2017) o 

direito civil é uma área do direito que ocupa-se das regras que regulam as relações jurídicas entre 

as pessoas, sendo essas relações pessoais ou patrimoniais.   

Segundo  Rigonatti, Serafim e Barros (2003) o direito civil é permeado e validado ao sujeito, 

de acordo com sua capacidade civil, esta permite ao individuo gerir a sua própria pessoa e seus 

bens, sem necessidade de representante legal. Para essa avaliação de capacidade civil, o psicólogo 

é convocado por meio do juiz a realizar uma pericia psicológica que irá fornecer ao magistrado 

informações quanto a capacidade do sujeito em suas escolhas a fim de não prejudicá-lo em suas 

decisões, dando espaço para uma interdição de capacidade civil, que nesse estudo serão abordadas 

a curatela e emancipação. 

Essa convocação da psicologia para o direito, deve-se ao fato de ambas as ciências possuírem 

diferentes formas de explorar o comportamento humano. Enquanto o direito está habilitado em 

enquadrar o sujeito em um artigo, regulamentando-o por meio de leis, seus comportamentos, a 

psicologia interessa-se pelos processos subjetivos existentes no comportamento, da saúde e 

insanidade mental, ou seja, motivações e disfunções que produzem ou não um ato. 

A justificativa deste estudo se dá mediante ao investimento nas áreas de pesquisa nesse 

campo de atuação, tendo em vista os poucos recursos disponibilizados acerca da temática. Busca-

se contribuir de forma a esclarecer o papel do psicólogo perito quanto avaliador da capacidade 

civil, além disso, despertar o interesse de estudantes e profissionais quanto a psicologia jurídica.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Um breve entendimento sobre avaliação psicológica 

A avaliação psicológica é um procedimento científico, embasado em teorias psicológicas que 

tem como objetivo mensurar e descrever as qualidades ou o valor dos fenômenos psicológicos, ou 

seja, é um processo geralmente complexo, que tem por finalidade produzir hipóteses, ou 
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diagnóstico, sobre uma pessoa ou um grupo.  Essas hipóteses ou diagnósticos podem estar 

relacionadas com o funcionamento intelectual, características da personalidade, aptidões para 

desempenhar uma ou um conjunto de atividades (Alchieri & Cruz, 2014). 

Segundo a “Cartilha sobre Avaliação Psicológica” (Conselho Federal de Psicologia, 2007) a 

avaliação psicológica representa um processo técnico e científico: 

 

realizado com pessoas ou grupos de pessoas que, de acordo com cada área do 

conhecimento, requer metodologias específicas. Ela é dinâmica, e se constitui em 

fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com 

a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do 

psicólogo, dentre eles, saúde, educação, trabalho e outros setores em que ela se 

fizer necessária. Trata-se de um estudo que requer um planejamento prévio e 

cuidadoso, de acordo com a demanda e os fins aos quais a avaliação se destina 

(Conselho Federal de Psicologia, p. 8, 2007). 

 

O marco histórico da avaliação psicológica iniciou- se no final do século XIX e no começo 

do século XX, período no qual as correntes de pensamento influenciaram nas estratégias de 

avaliação de acordo com as questões do psiquismo que lhes fundamentavam, como o 

comportamento, o afeto e a cognição (Cunha, 2007). 

Dentro do contexto forense, a perícia psicológica é uma modalidade de avaliação psicológica, 

com finalidade em examinar problemas ou situações de conflitos judiciais, requerendo juízo crítico 

do psicólogo que atua como perito, tendo como características principais a requisição judicial e o 

fornecimento do laudo psicológico, respondendo as solicitações e possibilitando subsídios (provas 

técnicas) que escapam ao senso comum e ultrapassam o conhecimento jurídico e colaborem na 

decisão judicial. Vale ressaltar, que a avaliação psicológica não difere-se quanto as técnicas 

utilizadas pelo psicólogo na clínica, embora é fundamental que sejam elaboradas adaptações dos 

procedimentos às normas e ao campo forense. Normalmente, a avaliação forense direciona-se a 

acontecimentos mais restritos ou a interações de natureza não – clínica com enfoque determinado 

pelo sistema legal (Rovinski, 2004).  

A avaliação psicológica forense para a capacidade civil dar-se-á pela solicitação do agente 

jurídico (juiz) que indagasse sobre determinada capacidade do sujeito, estabelecida pelas normas 

legais, buscando responder a demandas específicas vinculadas as situações da vida real de um 

indivíduo. Salientando que a avaliação psicológica forense serve também para fornecer 

diagnósticos e sugestões de supostos tratamentos sendo elementos relevantes para a compreensão 

do caso (Rovinski, 2004).    
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2.2 A capacidade civil 

A capacidade civil é a condição que possibilita uma pessoa a adquirir direitos e contrair 

direitos por si mesmo, sem necessidade de representante legal, ou seja, a atuação plena na vida 

civil dar-se pela possibilidade de poder responder por suas ações na vida social, como por exemplo: 

assinatura de contratos, compras, vendas, casamentos, acordos de troca, dentre outros. Uma ação 

civil é solicitada quando um sujeito perde a capacidade de gerir seus bens e sua própria pessoa, e 

retrata uma das demandas judiciais mais comuns que o perito é requisitado para atuar (Vargas, 

1990 apud Rigonatti, Serafim & Barros, 2003).  

A capacidade de direito (aquisição ou gozo de direito) é a que todos possuem. Já a capacidade 

de fato (de exercício de direito) é a aptidão para o sujeito exercer, por si só, os atos da vida civil 

(Teixeira apud Serafim & Saffi, 2014). Sendo assim, o termo “capacidade de direito ou de gozo” 

consiste na capacidade de adquirir direitos. Todos os indivíduos possuem tal capacidade, visto que, 

de acordo com o art. 2º do CC brasileiro, todo sujeito é capaz de exercer direitos e obrigações na 

esfera civil. Em contrapartida, a “capacidade de fato ou de exercício” é a aptidão de exercer por si 

só os atos da vida civil. Portanto, o discernimento, a prudência, o juízo, sobre o prisma jurídico, 

são os critérios e aptidões que o individuo tem de distinguir o licito do ilícito, o conveniente do 

prejudicial (Serafim & Saffi, 2014).  

A constituição brasileira prevê que toda pessoa com 18 anos ou mais, que não possua 

deficiência intelectual, e não faz o uso regular de práticas que o impeçam de tomar decisões (como 

no caso de viciados em drogas alucinógenas), é dotado de toda capacidade civil. O sujeito é 

avaliado quanto a forma de conduzir a sua própria pessoa e administrar seus bens, conforme artigo 

1. 180 do CPC; que poderá ser promovida pelo pai, mãe, tutor, conjugue, parente próximo ou pelo 

órgão do Ministério Público”, de acordo com o artigo 1.177 do Código de Processo Civil, com o 

intuito de impedir que o sujeito tome decisões que gerem grandes transtornos que possam levar a 

prejudicá-lo legalmente ou a seus familiares (Oliveira, 1992; França, 1998 apud Rigonatti, Serafim 

& Barros, 2003).  

Os modificadores eminentes da capacidade civil são: os biológicos, os sociais, os acidentais, 

a idade, a civilização e a educação, a emoção e a embriaguez. Nos modificadores psicopatológicos 

ressaltam-se: o retardo mental, as síndromes demências e psicóticas, os transtornos do humor 

graves, as dependências químicas e os transtornos do impulso (Serafim & Saffi, 2014). 

A incapacidade civil está vinculada com os quesitos de saúde mental, e para a consolidação 

da mesma o sujeito é somente incapaz de fato ou de exercício, quando faz o uso abusivo de drogas 

psicoativas ou por exemplo é aquela pessoa que gasta  demasiadamente mais do que possui, então 

faz-se necessário a avaliação da capacidade cognitiva e da personalidade do sujeito averiguando se 

há um comprometimento nas faculdades mentais que o impeçam de gerir sua vida civil. A 

incapacidade de direito é a restrição legal imposta ao exercício da vida civil, classifica-se da 

seguinte forma no novo código civil brasileiro, sendo composta de duas categorias: (Serafim & 

Saffi, 2014). 
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Incapacidade absoluta:  

a) Menores de 16 anos 

b) Quem, por enfermidade ou deficiência mental,não tem o necessário discernimento para a 

prática dos atos da vida civil. 

c) Quem, mesmo por causa transitória não pode exprimir sua vontade. 

 

Uma pessoa considerada juridicamente absolutamente incapaz vier a praticar qualquer ato 

jurídico, este ato será considerado nulo conforme descreve o art. 166 do CC: “É nulo o negócio 

jurídico quando: celebrado por pessoa absolutamente incapaz”.  

         Incapacidade relativa:  

         a) Maiores de 16 anos e menores de 18 anos. 

         b) Ébrios habituais e viciados e tóxicos.  

         c) Quem, em razão de deficiência mental, tenha o discernimento    reduzido. 

         d) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. 

         e) Os pródigos.  

 

Conforme Tartuce (2017) foi sancionada a lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. No que diz respeito ao texto legal, foram invalidados todos os incisos 

do art. 3º do Código Civil, que continham os seguintes inscritos: "São absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I – os menores de dezesseis anos; II – os que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses 

atos; III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade". Também 

foi modificado o caput do comando, determinando que "são absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos". 

Em síntese, atualmente no sistema privado brasileiro não existe pessoa absolutamente 

incapaz que seja maior de idade. Portanto não se faz a utilização  da ação de interdição absoluta 

no sistema civil, pois os menores não são interditados. As pessoas com deficiência, passam a 

ser completamente capazes para o Direito Civil, levando em consideração a sua plena inclusão 

social, em favor de sua dignidade (Tartuce, 2017). 

Entretanto, tem-se uma crítica em relação à mudança do sistema, pois ela foi pensada em 

prol da justa causa pela inclusão das pessoas com deficiência, porém acaba por desatender outras 

situações concretas, como, por exemplo, os casos de psicopatia, que não serão mais inseridos 

como sujeitos absolutamente incapazes no sistema civil. Será necessário um grande esforço 
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doutrinário e jurisprudencial para conseguir situá-los no inciso III do art. 4º do Código Civil, 

tratando-os como relativamente incapazes. Não sendo isso possível, os psicopatas serão 

considerados plenamente capazes para o Direito Civil (Tartuce, 2017). 

No contexto da incapacidade civil a ação cível de interdição é realizada quando uma pessoa, 

em decorrência da comprovação das alterações de suas condições psíquicas, perde a capacidade de 

administrar seus bens e sua própria pessoa. As interdições podem ser, em termos de capacidade 

civil, total ou parcial, e em termos de motivo da interdição, definitivas ou transitórias (Serafim & 

Saffi, 2014). As ações que demostram maior prevalência nas ações de interdição contém a anulação 

de casamento, guarda de menores, regulamentação de visitas, perda do poder familiar, separação 

conjugal, pensão alimentícia, verificação de validade de atos jurídicos, testamento, infortunística, 

entre outras (Teixeira apud Serafim & Saffi, 2014). 

A Curatela é a responsabilidade atribuída pelo juiz a um adulto capaz, para que proteja, zele, 

guarde, oriente, responsabilize-se e administre os bens de pessoas judicialmente declaradas 

incapazes, que, em virtude de má formação congênita, transtornos mentais, dependência química, 

ou doenças neurológicas estejam incapacitadas para conduzir os atos da vida civil, ou seja, 

compreender a amplitude e as consequências de suas ações e decisões ( impossibilitadas de assinar 

contratos, casar, vender e comprar, movimentar conta bancária, etc.) (Serafim & Saffi, 2014). 

Entretanto, a emancipação é uma ação que interrompe a incapacidade do menor antesde ser atingida 

a sua maioridade civil, tendo como finalidade certificar ao governo de sua pessoa o gozo e a própria 

administração de seus bens. A partir disso, o menor, possui direito a capacidade para efetuação de 

atos da vida civil independentemente de representação ou assistência (Bittencourt, 2013). 

 

2.3 Perícia psicológica 

O termo perícia pode ser denominada como o exame de situações (relações entre coisas e\ou 

pessoas) ou fatos envolvendo (envolvendo coisas e\ou pessoas) executados por um profissional 

capacitado na função que lhe é submetida, nomeado perito, sendo este, habilitado para fornecer 

conhecimentos especiais, com o propósito de determinar características técnicas ou cientificas 

(Brandimiller, 1996 apud Silva, 2012). 

O objetivo da perícia é fornecer subsídios ao magistrado que distingue-se do conhecimento 

jurídico ou senso comum, essas informações não podem ser obtidas pelo juiz, pois o mesmo não 

detém a clareza e a segurança precisa para a realização de tal atividade. Vale salientar, que mesmo 

com a solicitação da perícia a outro profissional, o poder decisório é mantido ao juiz. (Santos, 1993 

apud Silva, 2012). 

Para tal atividade o perito utiliza-se de aplicação de métodos e técnicas de investigação 

psicológica e neuropsicológica, como já posto, objetivando auxiliar a ação judicial, conforme o 

enredo do processo sempre que aparecem dúvidas quanto a saúde psicológica de determinado 

sujeito, por meio da emissão do laudo (Serafim, et al. 2017). 
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 Etapas da avaliação psicológica  

Segundo Serafim (et al. 2017) a perícia psicológica é um procedimento que possui começo, 

meio, e fim, com recursos específicos em cada uma das etapas. Rigonatti (2003) Afirma que em 

matéria civil a perícia pode ser solicitado pelo juiz nos casos de Anulação de casamento, guarda 

de menores, regulamentação de visitas, perda de patrimônio, separação conjugal, pensão 

alimentícia, verificação de validade de atos jurídicos, testamento, infortunística, entre outros, e a 

mais comum entre elas é a interdição ou a curatela.  

Pode-se sugerir seis etapas fundamentais para avaliação psicológica forense: 

 

 1) Estudo das partes dos processos  

O inicio da perícia acontece antes mesmo do contato com o periciando, quando o profissional 

é submetido para a realização do tal processo, o mesmo deve desenvolver uma leitura detalhada 

dos documentos relativos ao caso que será investigado. Portanto, é nessa etapa que o fato é 

investigado, dando importância as partes em relação a esses fatos, se houver testemunhas é preciso 

ter conhecimento dos quesitos que necessitam ser respondidos por elas. A partir desses dados 

podem se identificar, qual é a tese de defesa e a de acusação e para qual parte da história cada uma 

das partes relacionadas quer que o perito verifica (Serafim, et al. 2017). 

 

2) Estabelecimento de honorários e agendamento da perícia 

O perito a efetuar o trabalho poderá fazer parte da equipe técnica do fórum, ser um servidor 

público relacionado a um setor de perícias estado/prefeitura ou nomeado pelo juiz, no caso deste 

último, após ler os autos, deve-se fornecer seus honorários. No demais o perito deve articular a sua 

avaliação estimulando a quantidade de encontros a serem realizados, quais instrumentos serão 

utilizados, se ocorrerá ou não discussão com o assistente técnico e em qual tempo médio durará a 

perícia (Serafim, et al. 2017). 

 

3) Entrevista psicológica e entrevista de anamnese 

Entrevista psicológica e a entrevista de anamnese é uma maneira que o psicólogo possui para 

estabelecer o rapport com o sujeito (ou sujeitos), observando o comportamento do individuo e quais 

suas atitudes e reações mediante as situações de avaliação. Utilizando-se de técnicas que permitirão 

conhecer detalhadamente a sua historia de vida, seu desenvolvimento neuropsicomotor, seu 

desempenho acadêmico, seus relacionamentos interpessoais, atividades laborais, entre outros. Vale 

salientar que o trabalho de avaliação psicológica é uma investigação do funcionamento mental. 

Quando um sujeito é investigado, certos acontecimentos não esperados podem aparecer e o perito 

por sua vez, deve compreender que quando se é convocado para uma pericia o sujeito está sendo 
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intimado a comparecer a tal triagem, por essas razões em muitos casos o periciando pode chegar à 

avaliação desconfiado, buscando provar sua inocência ou sanidade (Serafim, et al. 2017). 

Ao iniciar a entrevista psicológica emprega-se o contrato contendo dados sobre quem 

solicitou a avaliação e como esta funcionará, ressaltando que o processo não tem propósito de 

tratamento, mas objetivasse em compreender  o que aconteceu e não tem pretensão para julgar. Por 

fim, com as informações obtidas tenta-se uma interligação casual com o fato investigado (Serafim, 

et al. 2017). 

 

4) Avaliação das funções cognitivas/ personalidade 

Nesta etapa, busca-se mais precisamente colher informações acerca das funções cognitivas, 

dos aspectos emocionais e dos aspectos da personalidade, subsidiadas pelas entrevistas, como 

também pela utilização de testes psicológicos, atendendo as questões judiciais quanto a capacidade 

de entendimento, autodeterminação e a presença de transtornos mentais. Para a realização de tal 

tarefa, é fundamental utilizar-se de instrumentos psicológicos, pois é um recurso que possibilita de 

maneira mais rápida chegar ao que se deseja, é importante para a utilização do teste, que o 

psicólogo tenha conhecimento específicos sobre como aplicá-lo e como avaliá-lo e se o mesmo 

possui propósito específico para  o que foi designado (Serafim, et al. 2017). 

 

No que se refere a avaliação psicológica forense na capacidade civil, os principais testes 

utilizados e validados pelos psicólogos são:  

 

Personalidade  

- Teste de Apercepção temática (adulto – TAT; infantil – CAT): Um teste projetivo que se 

fundamenta no que se refere às lembranças onde as percepções já vivenciadas influenciam nos 

estímulos perceptivos atuais (Serafim, et al. 2017). 

- Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister: analisa traços da personalidade, especificamente 

da dinâmica afetiva (Serafim, et al. 2017). 

- Teste de Rorschach: um instrumento projetivo, constituído por 10 pranchas com manchas 

de tinta, sendo solicitado ao avaliado que exponha a sua percepção perante as manchas 

apresentadas (Serafim, et al. 2017). 

- HTP: é um método projetivo, considerado simples, podendo ser utilizado por todas as faixas 

etárias, até mesmo com crianças pequenas. Ferramenta gráfica que possui a finalidade de conseguir 

informações referentes à individualidade em relação ao ambiente e ao outro (Serafim, et al. 2017). 

- Inventário Fatorial de Personalidade. (IFP): tem como objetivo principal traçar as 

necessidades dos sujeitos, com base em três motivos psicológicos (Serafim, et al. 2017). 
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- Inventário de personalidade (NEO PI): é fundamentado no modelo pentafatorial da 

personalidade ( Neuroticismo, Extroversão,  Abertura à Experiência, Amabilidade e 

Conscienciosidade) (Serafim, et al. 2017). 

- Teste Palográfico: é considerado um instrumento expressivo de personalidade, com o 

objetivo de avaliar as características da personalidade do avaliado (Alves & Esteves, 2009).  

- Teste R1 – Teste não verbal de inteligência: teste criado para o exame psicotécnico de 

motoristas e pode ser empregado em outras áreas da Psicologia. Foi construído para ser utilizado 

principalmente com pessoas com baixo nível de escolaridade, analfabetos e estrangeiro. A 

aplicação pode ser individual ou coletivo com duração de 30 minutos (Alves, 2012).  

 

Inteligência  

- Escala de Inteligência Wechsler para crianças (WISC – IV): é um teste aplicado 

individualmente, tendo como pretensão verificar a capacidade intelectual e o processo de solução 

de problemas de indivíduos entre 6 anos e 0 meses a 16 anos e 11 meses (Serafim, et al. 2017). 

 - Escala de Inteligência Wechsler para adultos ( WAIS – III): refere-se à avaliação  da 

capacidade  cognitiva global e a averiguação do nível intelectual de indivíduos entre 16 e 89 anos 

(Serafim, et al. 2017). 

- Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI):  recurso breve de avaliação de 

inteligência em indivíduos com idade de 6 a 89 anos (Serafim, et al. 2017). 

- Matrizes Progressivas Coloridas de Raven: almejam mensurar um dos integrantes do fator 

“g”, a capacidade educativa, que compõe-se em absorver novas informações e compreensões  do 

que já é conhecido e notório. O teste é relacionado ao raciocínio lógico não verbal (Serafim, et al. 

2017). 

 

Memória 

- Teste de Memória de Reconhecimento ( TEM- R)  averigua a capacidade de de identificar 

qualquer tipo de estímulo ou acontecimento já visto ou vivido anteriormente. O instrumento é 

composto de palavras e figuras para o indivíduo memorizar, e o avaliado deve em seguida assinalar 

os estímulos lembrados (Serafim, et al. 2017). 

- TEPIC – M – O Teste pictórico de memória: tem função principal em verificar a capacidade 

de armazenamento da memória de curto prazo, pode ser aplicado individual ou coletivamente, em 

qualquer pessoal, em diferente idade e ambos o sexo. Os estudos realizados para o desenvolvimento 

dos instrumentos tiveram como público alvo sujeitos com idades entre 17 e 97 anos (Rueda & 

Sisto, 2007).  
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Atenção 

- Teste de Atenção Dividida (TEADI)- Pode ser aplicado individual ou coletivamente, em 

pessoas de ambos os sexos e diferentes idades. O instrumento fornece uma medida referente à 

capacidade que o sujeito possui de dividir a tenção diante de dois alguns estímulos apresentados, 

tendo o avaliado 5 minutos para realizá-lo (Rueda, 2016).  

- Teste de Atenção Alternada (TEALT)- Este teste fornece informações referentes à 

capacidade do sujeito em alternar a atenção, pode ser aplicado em pessoas de ambos os sexos e 

diferentes idades e escolaridades, no tempo de 2 minutos e 30 segundos (Rueda, 2016).  

- Teste D2- É um instrumento de atenção concentrada usual que foi desenvolvido com a 

finalidade de quantificar a aptidão para dirigir, como também demonstrou sua utilidade em outras 

modalidades de avaliação psicológica que exigem atenção concentrada. Contém instruções em seu 

manual de aplicação, tabelas de normatização brasileira para faixa etária de 9 a 52 anos 

(Brickenkamp, 2000).  

- Atenção Concentrada (AC)- O teste de atenção concentrada pode ser executado de forma 

individual e coletiva, objetivando avaliar a capacidade do individuo em direcionar a sua atenção 

para estímulos em meio a tantos outros. O seu tempo de aplicação leva em média 5 minutos 

(Cambraia, 2009).  

- Teste de Atenção Concentrada (TEACO-FF)- Tem como público-alvo, sujeitos de ambos 

os sexos. Os estudos realizados para o desenvolvimento do mesmo foram com sujeitos de idade 

entre 18 e 61 anos. Pode ser aplicado individualmente ou coletivamente, com processo de aplicação 

de 4 minutos (Rueda & Sisto, 2016).  

 

Praxia  

- Figuras Complexas de Rey : tem a finalidade de avaliar a memória visual, com também, a 

habilidade visoespacial e as funções de planejamento/ organização dos informes visuais e sua 

efetuação. O avaliado executa a cópia de uma figura geométrica complexa (Serafim, et al. 2017). 

 

Linguagem 

- Teste de Desempenho Escolar (TDE)- É um instrumento que tem como finalidade, 

apresentar de forma objetiva, uma avaliação das capacidades fundamentais para o contexto escolar, 

como escrita, aritmética e leitura. Possibilita a verificação de quais áreas de aprendizagem estão 

preservadas ou comprometidas (Stein, 1994). 
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Além disso, é importante destacar que na avaliação diagnóstica psicológica, é aconselhável 

o uso de diferentes testes que possuem finalidades semelhantes, não baseando-se na utilização de 

um único instrumento (Serafim, et al.  2017).  

 

5) Análise dos dados apurados 

Decorrente a aplicação dos instrumentos psicológicos, o propósito seguinte é corrigi-los e 

interligar as informações obtidas na entrevista com a avaliação cognitiva e de personalidade. É 

neste momento que pode-se perceber se as alterações percebidas são em decorrência de uma 

mudança na vida do avaliado, ou se fazem parte do modo de como o mesmo funciona e sempre 

funcionou (Serafim, et al. 2017). 

 

6) Elaboração do laudo  

No manual de elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológicas, descrito na 

Resolução CFP n.º 007/2003, prevê que após a conclusão da avaliação deve-se elaborar o laudo ou 

parecer (Serafim, et al. 2017). Segundo Silva (2012) o laudo pericial consiste no relatório final 

realizado pelo perito, onde ele indica fielmente tudo quanto foi possível observar no período de 

avaliação. Portanto significa dizer, que o laudo é uma prova pericial que servirá para subsidiar o 

magistrado quanto aos conhecimentos técnicos e científicos psicológicos, podendo até sugerir 

algumas formas de sugestões que podem ser acatadas ou não pelo magistrado que possui total 

autonomia pelo processo.   

O código de ética profissional da psicologia (2014) destaca em sua introdução que toda 

prática psicológica deve ser fundamentada em princípios éticos, de maneira que a atuação do 

profissional de tal ciência, traga benefícios aos envolvidos no processo, que nessa questão destaca-

se o campo judiciário. Ainda neste mesmo código, no art. 1ª, possui a descrição que o psicólogo é 

direcionado a se manter dentro de seus limites de atuação e de seu conhecimento, cabe ao mesmo 

respeitar os níveis de probabilidade a respeito  da previsão do comportamento, como também, deve 

evitar incumbir seus achados ao favorecimento de uma das partes. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização deste referencial, utilizou-se da abordagem da pesquisa qualitativa 

mediante o método bibliográfico. O método bibliográfico além de possuir finalidade de apresentar 

fontes designadas para construção de uma nova realidade relevante ao tema, pode-se descobrir se 

a proposta estabelecida existia ou não como referencial cientifico. Inúmeros são os estudos que 

podem ser classificados sob esse titulo e uma de suas características mais significativas esta na 
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utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (Gil, 1989). Para este fim buscou-se coletar 

dados levando em conta referencias em livros e revistas eletrônicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo exposto, certifica-se a cerca da importância da avaliação psicológica forense, 

juntamente com a ampla dimensão do trabalho do psicólogo perito como um agente capaz de 

fornecer informações que contribuam no que diz respeito às demandas existentes nas áreas da 

jurisdição, mas precisamente no âmbito da capacidade civil que qualifica o individuo de executar 

e atuar plenamente sobre a sua vida civil, a contribuição do psicólogo no que tange a essa área, 

possibilita aos envolvidos um bem-estar psicossocial. Vale ressaltar, que o ambiente jurídico não 

consiste em psicoterapia (psicologia clinica), além disso, ao psicólogo não cabe nenhum juízo de 

valor sobre o sujeito, essas discrepâncias quanto à atuação do psicólogo no âmbito jurídico, deve-

se ao fato de poucos profissionais e estudantes se submeterem ao vasto campo, onde por 

consequência disto, a área carece de pesquisas que apresentem a construção de novas 

possibilidades de atuação. É uma responsabilidade arriscada e delicada, onde a competência técnica 

- cientifica, juntamente com a ética profissional, fazem toda a diferença.  
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