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PSICOLOGIA JURÍDICA: 
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, SISTEMAS DE 

AVALIAÇÃO, REGRAS E INTRODUÇÃO À 

PSICOLOGIA JURÍDICA 

Prof. Thiago Gomes 

Apresentação da Disciplina 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Psicologia Jurídica 

2. PROFESSOR 

Me. Thiago Gomes  

3. CARGA HORÁRIA 

 2 h/a semanais 

4. EMENTA (PONTOS ELEMENTARES) 

 Introdução e Panorama da Psicologia. A psicologia aplicada à justiça. 

A personalidade do ser humano. Transtornos de personalidade e 

violência (inimputabilidade). A psicologia no Direito de Família. 

Atendimento à criança, ao adolescente e à família.  
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Apresentação da Disciplina 

5. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-

jurídicas e proposições básicas da psicologia 

 Julgamento e tomada de decisões considerando os comportamentos 

do ser humano. 

 Compatibilizar teoria e prática, proporcionando ao aluno, durante 

todo o curso, formação teórica sedimentada e interdisciplinar. 

5. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

6. REGRAS 

 Atividades paralelas. Uso do celular. Controle da Frequência. Entrega 

de trabalhos. Reunião das carteiras. Cola.  Utilização de Códigos. 

Apresentação da Disciplina 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Direito como ramo autônomo no passado. 

 Integração das ciências, inclusive a jurídica, no mundo 

moderno para a promoção da justiça, ordem, paz 

social.  

 

 

 No ramo acadêmico, as grades contém 

  a medicina legal e agora a psicologia  

 jurídica. 

Atuação jurídica do Estado utilizando 

das mais variadas perícias e análises. 

 

Introdução à Psicologia Jurídica 

2. POR QUE A PSICOLOGIA JURÍDICA? 
 

 

 Para entendermos os motivos pelos quais estudamos 

essa disciplina em específico precisamos quebrar 

alguns paradigmas: 

  

 Principal Paradigma: Ideia do a lei, direito como a fonte e 

solução de todos os problemas sociais 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

2. POR QUE A PSICOLOGIA JURÍDICA? 

2.1. RETOMANDO ALGUNS CONCEITOS/PROVOCAÇÕES 

 Conceito de Direito enquanto ciência 

O que é o Direito?  

Quem define o que é o direito? 

 Estado  

 Se o direito está positivado pelo Estado podemos 

apontar a lei como primeira opção.  

 A jurisprudência, na medida que surge da decisão de 

magistrados seria uma outra opção. 

 Sociedade 

 Podemos pensar no costume, oriundo das convenções sociais, a 

doutrina, elaborada pelos estudiosos, e até mesmo os princípios. 

Introdução à Psicologia Jurídica 

2. POR QUE A PSICOLOGIA JURÍDICA? 

2.1. RETOMANDO ALGUNS CONCEITOS/PROVOCAÇÕES 

Qual o parâmetro para definir algo como um direito 

de alguém? 

 Caso 01: Porque uma criança tem direito aos alimentos? 

 Caso 02: Porque há a figura da reintegração de posse? 

  

CONCLUSÃO: O direito está associado à ideia do justo. 

 

PROBLEMA:  O CONCEITO DE JUSTO É RELATIVO! 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

2. POR QUE A PSICOLOGIA JURÍDICA? 

2.1. RETOMANDO ALGUNS CONCEITOS/PROVOCAÇÕES 

 Normas garantem na plenitude a pacificação social? As 

regras existem, todos a cumprem e a sociedade vive feliz 

para sempre?  

 

 

 

 

 

NÃO. 

 

Vamos 

conferir 

alguns 

casos? 

Introdução à Psicologia Jurídica 

2. POR QUE A PSICOLOGIA JURÍDICA? 

2.1. RETOMANDO ALGUNS CONCEITOS/PROVOCAÇÕES 

 Normas garantem na plenitude a pacificação social? As 

regras existem, todos a cumpre e a sociedade vive feliz 

para sempre?  

 Caso 01 

 Marido que bate na mulher.  
• O Estado tem como controlar isso na 

prática? 

• Isso fará com que o homem deixe de ser 

violento?  
 

Caso 02 

Pais que se separam e 

brigam pela guarda do 

filho. 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

2. POR QUE A PSICOLOGIA JURÍDICA? 

2.1. RETOMANDO ALGUNS CONCEITOS/PROVOCAÇÕES 

 Normas garantem na plenitude a pacificação social? As 

regras existem, todos a cumpre e a sociedade vive feliz 

para sempre?  

 

Caso 02 

Pais que se separam e 

brigam pela guarda do 

filho. 
 

Introdução à Psicologia Jurídica 

2. POR QUE A PSICOLOGIA JURÍDICA? 

2.1. RETOMANDO ALGUNS CONCEITOS/PROVOCAÇÕES 

 Normas garantem na plenitude a pacificação social? As 

regras existem, todos a cumpre e a sociedade vive feliz 

para sempre?  

  

 O direito enquanto ciência percebeu que muitas vezes 

os problemas tidos como jurídicos são muito menos 

jurídicos e mais sociais e comportamentais. Diante 

cenário passou a incorporar e trazer profissionais de 

outras áreas para, em colaboração, alcançar a justiça 

real. 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

2. POR QUE A PSICOLOGIA JURÍDICA? 

2.1. RETOMANDO ALGUNS CONCEITOS/PROVOCAÇÕES 

 Normas garantem na plenitude a pacificação social? As 

regras existem, todos a cumpre e a sociedade vive feliz 

para sempre?  

  

 O direito enquanto ciência percebeu que muitas vezes 

os problemas tidos como jurídicos são muito menos 

jurídicos e mais sociais e comportamentais. Diante 

cenário passou a incorporar e trazer profissionais de 

outras áreas para, em colaboração, alcançar a justiça 

real. 
 

Introdução à Psicologia Jurídica 

3. CONCEITO DE PSICOLOGIA ENQUANTO CIÊNCIA 

 O que leva uma pessoa a praticar um ato? 

  
 

MORAL ECONÔMICOS 

ÉTICA CULTURAIS 

FAMÍLIA TRABALHO 



8 

Introdução à Psicologia Jurídica 

3. CONCEITO DE PSICOLOGIA ENQUANTO CIÊNCIA 

3.1. ALGUMAS PROVOCAÇÕES 

O que leva uma pessoa a praticar um ato? 

 Quem é mais propenso a ser estressado no trânsito? 

 

 

X 
 

 

 

Introdução à Psicologia Jurídica 

3. CONCEITO DE PSICOLOGIA ENQUANTO CIÊNCIA 

3.1. ALGUMAS PROVOCAÇÕES 

O que leva uma pessoa a praticar um ato? 

 

 Caso clitoridectomia nos países africanos 

 

 

 Caso Ônibus 174 – RJ /  

 Sandro Barbosa do Nascimento 

 

 

 

 Caso da Richthofen 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

3. CONCEITO DE PSICOLOGIA ENQUANTO CIÊNCIA 

3.1. CONCEITO DE PSICOLOGIA  

 A psicologia dedica-se ao estudo do comportamento 

humano 

3.2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 A introdução da psicologia no meio jurídico deu-se de forma gradual, 

informal e por vezes através de trabalhos voluntários, especialmente 

após a década de 60 no Brasil 

 Os primeiros trabalhos ocorreram na área criminal 

Pontos marcantes: 

  Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84): Psicólogo passou 

a ser reconhecido legalmente pela instituição penitenciária. 

Introdução à Psicologia Jurídica 

3. CONCEITO DE PSICOLOGIA ENQUANTO CIÊNCIA 

3.2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

Pontos marcantes: 

No estado de São Paulo, o psicólogo fez sua entrada 

informal no Tribunal de Justiça por meio de trabalhos 

voluntários com famílias carentes em 1979. 

  A entrada oficial se deu em 1985, quando ocorreu o 

primeiro concurso público para admissão de psicólogos 

dentro de seus quadros. 

No ramo acadêmico 

 Cabe citar que a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro foi pioneira em relação à Psicologia Jurídica. 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

4. PAPEL DO PSICÓLOGO NA ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO 

 

Atividade preponderante avaliativa:  

 Laudos 

 Pareceres  

 Relatórios 

 

 É possível que recomende soluções para os conflitos 

apresentados. 

 

Introdução à Psicologia Jurídica 

5. IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO DIREITO APLICADO 
 

 Psicologia no Direito Civil 

 Indenizações em virtude de danos psíquicos 

 Deve estar atento a possíveis manipulações dos sintomas, já que 

está em suas mãos a recomendação, ou não, de um 

ressarcimento financeiro. 

 Casos de interdição judicial. 

 Questões envolvidas na interdição: validade, nulidade ou 

anulabilidade de negócios jurídicos, testamentos e 

casamentos.Contração de deveres e aquisição de direitos, a 

aptidão para o trabalho, a capacidade de testemunhar e a 

possibilidade de ele próprio assumir tutela ou curatela de 

incapaz e exercer o poder familiar. 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

5. IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO DIREITO APLICADO 
 

 Psicologia no Direito Civil/Família 

 Separação e divórcio 

 Disputa de guarda e estabelecimento de pensão 

alimentícia 

 Regulamentação de visitas partilha de bens  

 Nos casos em que julgar necessário, o psicólogo poderá, 

inclusive, sugerir encaminhamento para tratamento 

psicológico ou psiquiátrico da(s) parte(s).  

 O juiz pode solicitar uma perícia psicológica para que se 

avalie qual dos genitores tem melhores condições de 

exercer esse direito. 

Introdução à Psicologia Jurídica 

5. IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO DIREITO APLICADO 

 Psicologia no Direito da Criança e Adolescente 

 Adoção 

 Assessoria antes, durante e depois da adoção 

 Recrutamento de casais 

 O estudo psicossocial torna-se primordial para garantir o cumprimento 

da lei, prevenindo assim a negligência, o abuso, a rejeição ou a 

devolução. 

 

 Fundação de Proteção Especial  

 Trabalho no sentido de minorar os efeitos da 

institucionalização. 
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Introdução à Psicologia Jurídica 

5. IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO DIREITO APLICADO 

 Psicologia no Direito da Criança e Adolescente 

 Destituição do poder familiar 

 O papel do psicólogo nesses casos é fundamental. 

  É preciso considerar que a decisão de separar uma criança de sua 

família é muito séria, pois desencadeia uma série de acontecimentos 

que afetarão, em maior ou menor grau, toda a sua vida futura.  

Adolescentes autores de atos infracionais 

 Ato infracional: Responsabilização social do infrator e seu aspecto educativo/ 

proteção integral.  

 Sua operacionalização deve, prioritariamente, envolver a família e a 

comunidade com atividades que respeitem o princípio da não discriminação e 

não estigmatização, evitando rótulos que marquem os adolescentes e os 

exponham a situações vexatórias, além de impedi-los de superar as 

dificuldades na inclusão social.  

Introdução à Psicologia Jurídica 

5. IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO DIREITO APLICADO 

 Psicologia no Direito Penal 

O psicólogo pode ser solicitado a atuar como perito para 

averiguação de periculosidade, das condições de discernimento ou 

sanidade mental das partes em litígio ou em julgamento. 

 

 Existe ainda o trabalho dos psicólogos junto aos doentes mentais 

que cometeram algum delito. Esses sujeitos recebem medida de 

segurança, decretada pelo juiz, e são encaminhados para Institutos 

Psiquiátricos Forenses (IPF). Além de abrigar esses doentes mentais, 

os IPF são responsáveis pela realização de perícias oficiais na área 

criminal e pelo atendimento psiquiátrico à rede penitenciária.  
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Introdução à Psicologia Jurídica 

5. IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO DIREITO APLICADO 

 Psicologia no Direito do Trabalho 

O psicólogo pode atuar como perito em processos 

trabalhistas. A perícia a ser realizada nesses casos 

serve como uma vistoria para avaliar o nexo entre as 

condições de trabalho e a  repercussão na saúde 

mental do indivíduo. 

Na maioria das vezes, são solicitadas verificações de 

possíveis danos psicológicos  supostamente causados 

por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, 

casos de afastamento e aposentadoria por sofrimento 

psicológico.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Papel da Psicologia enquanto ciência 

 Direito e suas relações na atualidade 

 Relação com o direito 

 

6. DÚVIDAS? 

 

 


