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Título/ ano 

Objetivo Método Resultados 

O papel do 

psicólogo jurídico 

na violência 

intrafamilar: 

possíveis 

articulações/ 2004 

Abordar a temática da violência 

intrafamiliar contra crianças, 

principalmente no que se refere às 

questões jurídicas, fazendo uma 

interseção entre Direito e a 

Psicologia. 

Revisão sistemática  Pensando no psicólogo como facilitador da promoção 

da saúde, ele deve procurar garantir os direitos 

fundamentais dos indivíduos, visando sua saúde 

mental e a busca da cidadania. Do contrário, será mais 

um agente repressor. 

A Psicologia e as 

demandas atuais 

do direito de 

família/ 2009 

  

 

Objetiva-se selecionar três tópicos 

para serem discutidos no presente 

artigo: guarda compartilhada, 

síndrome de alienação parental e 

falsas alegações de abuso sexual.  

Psicólogos de diferentes 

Estados do Brasil, com 

experiência em avaliação 

psicológica em situações 

de disputa de guarda, 

participaram de uma 

pesquisa de levantamento. 

Os resultados revelaram que a maioria dos 

participantes conhece e tem experiência nas demandas 

questionadas. Ainda assim, a discussão dos resultados 

apontou a necessidade de abordar esses e outros 

assuntos referentes à Psicologia jurídica durante a 

formação em Psicologia. Os resultados reforçam a 

importância do psicólogo jurídico estar familiarizado 

com questões do Direito de família e considerar em 

sua avaliação os vínculos afetivos saudáveis ao 

desenvolvimento da criança. 

 

O psicanalista no 

Esta pesquisa tem como campo de 

investigação a aplicação da prática 

psicanalítica fora da clínica. O seu 

Utilizou-se estudos  

de caso de alguns 

processos judiciais 

 Concluiu-se que há a possibilidade de intervenção em 

alguns casos, dentro dos limites impostos pela  

instituição e pelo lugar que o psicanalista pode ocupar 
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tribunal de família: 

possibilidades e 

limites de um 

trabalho na 

instituição/ 2009 

 

eixo norteador é a interface do Direito 

com a Psicanálise e seu foco de 

atenção é a inserção do psicólogo 

psicanalista nos Tribunais de Justiça 

para prestar serviços vinculados às 

Varas de Família. 

encaminhados à Central de 

serviço 

Social, e psicologia do 

Fórum lafayette(Minas 

Gerais). 

na interface desses discursos. 

 



                 INTRODUÇÃO 

A atuação da psicologia jurídica se intensificou nos últimos anos, 

principalmente quando está relacionada á questões familiares e a grande 

demanda de processos envolvidos nesta área. Pode-se pensar que as famílias 

vêm se modificando ao longo dos anos, onde casais se divorciam, e aí entra a 

questão da guarda dos filhos, além da questão de adoção onde o casal não pode 

ter filhos, ou acaba deixando para mais tarde, outro tema bastante ocorrido em 

relações familiares é a questão da violência, e o abuso sexual, dessa forma 

percebe-se a grande importância do psicólogo neste contexto, para que ele 

possa fazer um trabalho conjunto aos profissionais do direito, dando ênfase aos 

aspectos psíquicos desses sujeitos, e auxiliando nas decisões do juiz. 

Pensando no Psicólogo como um facilitador da promoção da saúde ele 

deve procurar garantir os direitos dos indivíduos, buscando sempre sua saúde 

mental, e bem estar dos membros da família. Dessa forma buscamos relacionar 

o papel do profissional da Psicologia no judiciário, dando ênfase aos problemas 

familiares. Assim, o presente trabalho tem como objetivo investigar o papel do 

psicólogo jurídico dentro do contexto familiar, para que se possam ter 

evidências concretas de sua importância, já que a família vem sendo alvo de 

muitos estudos no momento, referente à grande demanda de problemas 

familiares que vem ocorrendo dentro dos tribunais. 

       Como metodologia, buscaram-se pesquisar alguns trabalhos 

relacionados ao tema “Psicologia jurídica e sobre sua atuação nos processos de 

família”, referente aos últimos dez anos, foi pesquisado no Bireme, e no qual 

foram encontrados onze artigos, porém somente três estavam de acordo com o 

tema proposto, além do Bireme também foi pesquisado no Scielo, onde foi 

encontrado um artigo que foi utilizado no presente trabalho. As palavras chave 

utilizadas para pesquisa foram, Psicólogo and Jurídico and Família. 
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DISCUSSÃO 

A psicologia jurídica aparece na história de nosso país desde 1945. 

Segundo Miranda (2009), nesse ano foi escrito um manual de psicologia jurídica, 

onde já apontava como uma importante ferramenta para avaliação e diagnóstico 

dos chamados criminosos e infratores. “Os psicólogos desde a década de 50 têm 

sido frequentemente chamados para fornecer pareceres técnicos sobre perfis 

psicológicos” (p.15). Portanto, no Brasil, bem antes da criação oficial do cargo de 

psicólogo (lei 4.119/62) a psicologia já se encontrara com o direito e como 

instrumento de avaliação e diagnóstico, não fugia a demanda que foi a ela 

endereçada, que era a de intervir e resolver problemas em situações definidas 

como problema. 

Hoje o que podemos observar é que a maior demanda vinda do judiciário 

está focada basicamente em elaboração de laudos psicológicos, assim como para 

resolver situações problemas que os especialistas da área do direito não conseguem 

dar conta sozinha (Lago& Bandeira, 2009). Dessa forma, os autores citam que a 

Psicologia jurídica, enquanto especialidade foi se constituindo, e ganhando cada 

vez mais espaços nesse campo, tendo como principal finalidade a intervir e 

administrar os comportamentos dos indivíduos. A formação acadêmica dos 

psicólogos ainda é bastante focada na área clínica, por isso existem poucos 

profissionais preparados e qualificados para trabalhar na área jurídica, sendo que é 

um campo que está gerando cada vez mais demandas de trabalho, e padece de 

profissionais especializados na área (Cesca, 2004). 

Nas questões de processos de família, o que mais se tem visto em 

andamento nos fóruns, é a questão da separação de casais. Segundo Costa et al 

(2009) o divórcio como é conhecido, é um processo da vida que gera bastante 

ansiedade aos indivíduos envolvidos, tanto na vida do casal, mas principalmente 

nos casais que tem filhos, o processo é mais complicado, e a demanda é bem 

maior, pois aí entra também além do divórcio a questão da guarda, no caso de 

filhos menores de idade, que normalmente só se consegue um acordo dentro das 

relações judiciais, e relacionada a isso, o psicólogo jurídico deve ter discernimento 

e clareza sobre questões de guarda e desta família para poder dar andamento e 

ajudar os profissionais do direito nesta decisão que é tão importante para a vida de 

um criança. Nesses casos, o psicólogo deve investigar a fundo, a história do casal, 
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disputas do divórcio, estilos de temperamento, e a qualidade dos relacionamentos, 

fazer entrevistas bem estruturadas, e investigadoras para que se possa conseguir o 

maior número de informações possíveis (Costa, 2009). 

 Sabendo que é frequente o abandono do pai, após o processo de 

separação, assim como também o acompanhamento dos filhos na escola e em seu 

cotidiano (Costa, 2009). O que pode gerar um fracasso escolar e acarretar em 

frustrações da criança, e problemas psicológicos, já que a separação dos pais, já é 

por si só considerada como um “trauma” para a criança. Sendo assim, o psicólogo 

deve estar bem preparado para trabalhar com essas questões, bem como também é 

de suma importância que ele tenha um conhecimento bastante aprofundado sobre a 

Síndrome de alienação parental, que tem sido bastante comum, e de difícil 

identificação. A síndrome de alienação parental é quando a mãe ou o pai programa 

a criança para ficar contra um de seus genitores, normalmente isso ocorre, como 

falsas acusações de abuso sexual, (Lago, 2009), o que tem sido mais comum, ou 

também colocar a criança contra um de seus pais. Isso tudo gera na criança um 

conjunto de sintomas que podem ser bem sérios, como uma depressão. Nesses 

casos é importante que o psicólogo tenha uma postura bastante crítica, para 

conseguir intervir de forma adequada. Dessa forma, cabe ao psicólogo que está 

atuando nesses casos, não somente dar um suporte muito ligado e focado nas leis 

do direito, mas principalmente ter um olhar terapêutico perante essa família, em 

especial essa criança/ adolescente que está passando pelo processo, e que necessita 

de um olhar diferenciado. 

A questão da adoção, hoje, está tendo uma grande procura pelas novas 

famílias que vem se constituindo ao longo dos últimos anos, principalmente em 

relação aos casais homo afetivos que sentem a grande vontade de ser pai/ mãe, e 

que busca no processo de adoção essa oportunidade, além também, das mulheres 

que não poder ter filhos, ou muitas vezes casais que tem a vida muito corrida, e 

acabam deixando a gestação para muito tarde, e aí descobrem que não há mais 

tempo. Esses casos são os mais vistos hoje na área jurídica no que se refere à 

adoção.  Segundo Miranda (2009), para que esse processo ocorra de maneira 

adequada, é preciso bastante atenção por parte do psicólogo que necessita ter 

empatia e demonstre humildade e firmeza, para realizar entrevistas com o casal, 

bem como avaliações psicológicas para que ele possa nortear o juiz sobre a 
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realidade emocional desses futuros pais, assim, é preciso que ele consiga ter 

discernimento para conseguir avaliar profundamente a história desse casal, bem 

como quais os aspectos mais saudáveis na relação, ter o foco de saber e investigar 

se eles tem capacidade para poder educar, e também se tem capacidade de dar 

afeto, atenção, carinho á essa criança.  

Miranda (2009) refere-se à outra demanda que tem aparecido também nos 

processos jurídicos relacionados à família, processos envolvendo a paternidade, 

pois, ela não necessariamente é biológico, como também pode ser uma paternidade 

afetiva, e também pelo reconhecimento de ser pai ou não. Essa questão relacionada 

à paternidade normalmente ocorre devida a desconfiança do homem, de que a 

mulher tenha sido infiel, ou também se no período em que ela o engravidou não 

teria tido relações sexuais com ela, questões ligadas a adultério principalmente, 

pois, é o mais encontrado nos processos judiciais de hoje. A filiação é bastante 

importante para uma criança, saber quem é o pai, ter esse registro, é de suma 

importância para que ela possa adquirir a condição de filho, tendo direito a mesma 

condição social que o “pai” e a família dele têm, assim como ter acesso, a bens e a 

educação. Dessa forma, ocorre então a investigação da paternidade, que ocorre em 

um exame de DNA, onde se obtém 99, 9 % de certeza da filiação, após sair o 

resultado do exame ocorre, o processo de negociação, se é confirmada ou não a 

paternidade, e aí o psicólogo entra, para auxiliar e dar suporte a criança, que está 

em jogo, pois, muitas vezes essa criança, conviveu, e cresceu com um “pai”, e 

depois de um tempo descobre que tem outro “pai”, e é nesse contexto que o 

psicólogo vem para dar suporte necessário a essa criança, bem como também ao 

pai que descobre que não é o verdadeiro pai, o que causa uma frustração muito 

grande nesses sujeitos, e que deve ser trabalhada de maneira cuidadosa.  
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que o contexto familiar necessita de um olhar diferenciado 

perante a justiça, é que se percebe a importância da atuação do Psicólogo Jurídico 

relacionado aos profissionais do Direito. Ao realizar este trabalho, podemos 

observar claramente a grande importância do setor judiciário, o quanto o psicólogo 

se faz eficaz dentro de diversas situações do qual são muito complexas, fazendo 

com que assim possa ter uma resolução mais especializada de cada caso, com isto 

esclarecendo as dúvidas e encaminhando retorno concreto de cada caso em 

específico. Assim pode-se notar a necessidade de mais profissionais do qual se 

dediquem a esta área, bem como há falta de preparo dos profissionais da 

Psicologia para atuar nesta área, para que assim, os setores públicos percebam a 

grande importância que o psicólogo tem mediante a estas ocasiões, com que assim 

insiram mais profissionais fazendo com que o setor se fortaleça perante as 

demandas. Com isto acreditamos que tenha a necessidade de mais estudos 

envolvidos a está área, que possa ser mais explorada e divulgada, até mesmo na 

formação acadêmica na qual é pouco enfatizada. 
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