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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo unir saberes de dois campos que 

constituem a Psicologia Forense: Psicologia e Direito. Assim, a proposta de realizar 

entrevistas com magistrados acerca do trabalho dos psicólogos surgiu a partir do 

questionamento sobre qual é a visão que os operadores do Direito têm da prática 

psicológica e da prática propriamente dita. E, considerando que o contato entre 

magistrados e psicólogos é crescente em Varas de Família, optou-se por este campo para 

desenvolver a pesquisa. 

Muito embora se constituam em áreas de conhecimento complementares, Direito e 

Psicologia parecem fundamentar-se em alicerces distintos, o que pode dificultar em alguns 

momentos a comunicação entre os profissionais destes dois campos. Por esse motivo, a 

ideia desta dissertação foi trazer para o conhecimento dos profissionais de ambas as áreas 

as peculiaridades e, por vezes, até mesmo contradições que ocorrem no exercício de suas 

funções, a fim de que seja compreendida e aperfeiçoada a comunicação entre Psicologia e 

Direito. 

Dessa forma, ao desenvolver esta pesquisa, e em consonância com a proposta do 

programa do Mestrado em Psicologia da Universidade Tuiuti, optou-se por dividir a 

dissertação em dois artigos, que aprofundam temas da pesquisa principal. O título geral da 

dissertação permaneceu o mesmo do momento da qualificação. 

O primeiro artigo, intitulado “Crítica ao Quadro Normativo que Rege a Atuação do 

Psicólogo Forense em Varas de Família”, desenvolve criticamente um texto teórico acerca 

da legislação que envolve o trabalho do psicólogo no campo da perícia no âmbito das 

Varas de Família. O artigo também apresenta referenciais nacionais e internacionais da 

Psicologia Forense, aprofundando o campo da Psicologia Forense Familiar. O trabalho 

decorreu da leitura que fundamentou a pesquisa central. 

Este primeiro trabalho apresenta-se no formato da revista “Psicologia: Ciência e 

Profissão”, o qual será submetido à aprovação da comissão julgadora. 

O segundo artigo apresentado nesta dissertação, foco da pesquisa central, foi 

denominado “Valoração e Desvalorização da Perícia Psicológica a partir da fala de Juízes 

em Varas de Família”. Este trabalho apresenta a análise dos dados obtidos na realização de 

cinco entrevistas aos juízes atuantes em Varas de Família de Curitiba e Região 
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Metropolitana, abordando a opinião acerca do trabalho realizado pelos psicólogos neste 

âmbito.  

Este artigo é caracterizado como uma pesquisa qualitativa, pois teve como objetivo 

principal explorar o conteúdo relatado pelos entrevistados. O texto tece comentários sobre 

a visão dos magistrados acerca da atuação dos psicólogos, traçando um paralelo com a 

literatura sobre o trabalho do psicólogo forense e do próprio magistrado. Demonstra, de 

forma geral, que o campo da Psicologia é muitas vezes desconhecido pelos magistrados, 

tanto em suas possibilidades como em suas limitações, sendo necessário ampliar o contato 

entre estes profissionais. 

Este trabalho deverá ser submetido à “Revista do Instituto do Direito Brasileiro”, 

que também será avaliado por uma comissão julgadora para sua publicação. 

Ambos os artigos apontam para a necessidade de aprofundar o contato entre os 

psicólogos e os operadores do Direito. Não apenas em relação à comunicação, mas 

também para o reconhecimento de áreas com realidades distintas; distintas, porém 

complementares. 

Por fim, são juntados ao trabalho os documentos utilizados na realização da 

pesquisa: autorização do comitê de ética, modelo do termo de consentimento livre e 

esclarecido, ficha de caracterização dos entrevistados, roteiro de questões norteadoras das 

entrevistas e tabelas com o conteúdo das entrevistas. 
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CRÍTICA AO QUADRO NORMATIVO QUE REGE A ATUAÇÃO DO 

PSICÓLOGO FORENSE EM VARAS DE FAMÍLIA  

Sibelle Hochsteiner do Amaral Polak 

 

RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo apresentar alguns referenciais teóricos nacionais e 
internacionais da Psicologia Forense que tratam do seu desenvolvimento histórico e da 
influência que esse campo do conhecimento recebeu em sua origem. Apresenta, ainda, a 
Psicologia Forense Familiar como uma área de especialidade da Psicologia Forense, tendo 
em vista a crescente solicitação do Judiciário para a atuação do psicólogo em Varas de 
Família, com foco na atividade avaliativa. Por fim, o texto desenvolve comentários acerca 
da legislação do Código de Processo Civil brasileiro e das Resoluções do Conselho Federal 
de Psicologia, por vezes conflitivos, que envolvem a perícia psicológica nas Varas de 
Família. 
 
Palavras-chave: Psicologia Forense Familiar, Perícia Psicológica, Código de Processo 
Civil, Conselho Federal de Psicologia, Varas de Família. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to present some national and international Forensic Psychology theory, as 
well the historical development and influences that inspired their origin. Displays the 
Family Forensic Psychology as a specialty area of Forensic Psychology, due the increasing 
demand of the psychologist in family courts, especially in evaluative activity. Finally, the 
text brings up legislative questions about brazilian Civil Procedure Code and resolutions of 
Federal Council of Psychology, involving the psychologist expert activity in the family 
courts. 
 
Keywords: Family Forensic Psychology, Psychological Expertise, Civil Procedure Code, 
Federal Council of Psychology, Family Courts. 
 

.Conceito e Momentos da Psicologia Forense 

 

A Psicologia Forense é umas das muitas especialidades da Psicologia, e que se 

vincula ao sistema jurídico. Estuda aspectos do comportamento humano que tem relação 

com o sistema jurídico civil e criminal. É qualquer aplicação de pesquisa, método, teoria e 
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prática psicológica a uma atividade que tenha interface com o sistema jurídico (Bartol e 

Bartol, 2008). 

Morales Quintero e García Lópes (2010) sugerem que em países de língua inglesa 

são usados frequentemente os termos Psicologia Forense (Forensic Psychology) e 

Psicologia Legal (Legal Psychology). Já em países de língua espanhola, e em parte do 

continente europeu, utiliza-se o termo Psicologia Jurídica. No Brasil, o Conselho Nacional 

de Justiça, na Resolução n.º 75 de 12 de maio de 2009, que dispõe sobre os concursos 

públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário 

nacional, adota a expressão “psicologia judiciária”1, expressão que também designa um 

conteúdo da Psicologia Forense. Bartol e Bartol (2008) denominam “psicologia legal” esta 

parte da Psicologia Forense que trata da avaliação de guarda e visita de crianças, avaliação 

de abuso sexual, consultoria aos operadores do Direito e auxílio na resolução de conflitos 

judiciais. 

De qualquer forma, o estudo da psicologia jurídica (forense, legal) dedica-se à 

integração da Psicologia com o Direito. “Psicologia e Direito, mesmo constituindo-se 

disciplinas distintas, possuem como ponto de intersecção o interesse pelo comportamento 

humano” (Rovinski, 2007, p. 12). 

A APA, American Psychological Association2, associação de renome internacional, 

descreve psicologia forense como a prática dos psicólogos nas áreas clínica, de 

aconselhamento, escolar, ou qualquer outra especialidade reconhecida por ela, quando 

estes profissionais atuam como peritos e se apresentam como tal em uma atividade 

                                                           
1 No Anexo VI da Resolução n.º 75/09 do CNJ, o item B, que dispõe sobre psicologia judiciária, define o 
conteúdo da seguinte forma: 1. Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento do 
magistrado com a sociedade e a mídia; 2. Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: assédio 
moral e assédio sexual; 3. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e 
mediação. Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução conciliada dos conflitos; 
4. O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O comportamento de partes e testemunhas. 
2 Disponível em www.apa.org  
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essencialmente destinada ao sistema judicial. Para a prática da psicologia forense, a APA 

descreve a necessidade de conhecimento em três áreas: clínica (diagnóstico, tratamento, 

testes psicológicos, intervenção, epidemiologia dos transtornos mentais), forense (ética 

forense, ferramentas e técnicas para avaliação de sintomas e capacidade em questões 

jurídicas) e legal (conhecimento das leis e sistema jurídico, conhecimento de como e onde 

obter informações legais relevantes).  

Os psicólogos forenses, de acordo com a descrição da APA, são convocados para 

resolver problemas e questões que surgem judicial e extrajudicialmente, sendo que tais 

questões são divididas em duas categorias principais: civil (pessoas envolvidas em litígios 

civis, como a guarda de crianças) e criminal (pessoas envolvidas em processos criminais e 

delinquência, como a sanidade no momento do crime e a competência para julgamento). 

A APA possui 56 Divisões, que são grupos de interesse organizado por seus 

membros. Alguns representam subdisciplinas da Psicologia (experimental, social ou 

clínica, por exemplo), enquanto outros grupos se concentram em áreas temáticas como 

envelhecimento, minorias étnicas ou traumas. A 41ª Divisão (American Psychology-Law 

Society) promove as contribuições da psicologia para a compreensão do direito e as 

instituições jurídicas, a formação de psicólogos em questões jurídicas e dos operadores do 

direito em questões psicológicas, bem como a aplicação da psicologia no sistema jurídico. 

No Brasil, em 2001, o Conselho Federal de Psicologia aprovou a Resolução n.º 

702/01 que cria a Especialização em Psicologia Jurídica3. Porém, não há obrigatoriedade 

de formação específica para atuar na área forense. O profissional deve estar inscrito no 

conselho de sua classe (Conselho Federal de Psicologia – CFP) e atender à regulamentação 

comum à todos os psicólogos. 

                                                           
3 Disponível em www.pol.org.br  
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Nesse contexto, a psiquiatria forense possui uma grande influência na origem da 

psicologia forense. O nascimento desta se deu com a finalidade de realizar perícia, 

avaliando indivíduos envolvidos com o ordenamento jurídico. Essa avaliação informa se é 

possível a compreensão e a responsabilização do indivíduo pelos seus atos. A avaliação 

dessas questões específicas sobre saúde mental e responsabilidade criminal do indivíduo 

cabia à psiquiatria forense esclarecer (Gomide, 2011). “A Psicologia Jurídica, reconhecida 

como um saber centrado principalmente na práxis do psicodiagnóstico, derivou seus 

exercícios profissionais com ênfase no aprendizado de técnicas psicológicas a serem 

empregadas neste âmbito – técnicas vistas como neutras, objetivas e de caráter universal” 

(Cruz, Maciel e Ramirez, 2005, pg.11). 

A psicologia forense teve grande ascensão na década de 1970. De acordo com 

Wrightsman e Fulero (2004), foi a partir de 1970 que psicólogos experimentais e sociais 

passaram a se interessar pelas questões jurídicas. Esse fato se deu especialmente pela 

necessidade de se fazer observações em contextos naturais, a fim de compreender o 

comportamento social e a memória. A psicologia social na década de 1970 respondeu a 

uma crise sobre sua importância, estendendo seus conceitos para temas do mundo real, 

incluindo a saúde e o ordenamento jurídico.  

Bartol e Bartol (2008) apontam que nos Estados Unidos a primeira experiência com 

a psicologia do testemunho, ramo da psicologia forense, ocorreu em 1893, conduzida por 

J. McKeen Cattel, da Universidade de Columbia. A partir daí, inúmeras publicações foram 

sendo realizadas, quando em 1970 foi criada na APA a 41ª Divisão. 

Em Portugal, Gonçalves (2010) pontua que, em 1918, Luiz Viegas procedeu à 

transformação do Posto Antropométrico do Porto, em que era diretor, na “Repartição de 

Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação do Porto”, fato que 

constituiu a primeira menção oficial portuguesa à psicologia conectada ao contexto 



15 

 

jurídico, ligada especialmente à avaliação da criminalidade. Mas foi a década de 1980 que 

de fato marcou a contribuição da psicologia para o contexto jurídico português, pois nesse 

período houve a aprovação de uma nova legislação penal e processual penal, ressaltando a 

necessidade do saber específico do psicólogo. É criado também o Instituto de Reinserção 

Social, destinado ao auxílio na execução de medidas alternativas à prisão, para a qual foi 

recrutado um grande número de psicólogos. Ao lado disso, outro fator relevante para o 

surgimento da psicologia jurídica em Portugal foi a produção científica e formação 

acadêmica, por exemplo, com a criação de pós-graduação em Psicologia Legal e 

Criminologia. 

No Brasil, os autores pontuam diversos momentos que possivelmente iniciaram a 

prática da psicologia forense. Rovinski (2009) diz que as contribuições importantes foram 

produzidas por muitos profissionais estrangeiros e posteriormente por seus seguidores. 

Para a autora, uma contribuição significativa foi dada por Waclaw Radecke, que chegou ao 

Brasil na década de 1920 e foi o responsável pela criação do Laboratório de Psicologia da 

Colônia de Psicopatas de Engenho de Dentro, que em 1937 foi incorporado pela 

Universidade do Brasil (atual UFRJ). 

Considerando a influência da psiquiatria forense, Gomide (2011) afirma que, no 

Brasil, a evolução do ensino médico-legal se desenvolveu inicialmente na Bahia, com Nina 

Rodrigues (1894-1906). Em 1897, Francisco Franco da Rocha assumiu o Serviço de 

Assistência ao Psicopata do Estado de São Paulo. No ano seguinte foi inaugurado o 

Juquery, o maior e mais importante hospital psiquiátrico da época. Em 1921, no Estado do 

Rio de Janeiro, foi inaugurado o primeiro Manicômio Judiciário Brasileiro. 

Segundo Rovinski (2009), no Brasil a inserção do psicólogo na área jurídica se deu 

de forma gradual, por meio de trabalhos voluntários, geralmente de modo informal, e com 

enfoque na área criminal. A trajetória inicial dos psicólogos em instituições jurídicas da 
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área penal é comum na maioria dos estados brasileiros. O ingresso do psicólogo em 

atividades relacionadas à área cível veio posteriormente. Em 1980, ocorreu a implantação 

do Serviço de Psicologia no Tribunal de Justiça do São Paulo, quando alguns profissionais 

voluntariamente iniciaram suas atividades, colaborando no serviço de atendimento às 

famílias. 

Desse modo, a atuação dos psicólogos na área jurídica teria iniciado antes mesmo 

do reconhecimento da profissão no Brasil, na década de 1960 (Lei n.º 4.119, de 27 de 

agosto de 1962, que dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a 

profissão de psicólogo, e Decreto n.º 53.464, de 1964). A inserção desses profissionais no 

Poder Judiciário iniciou de forma lenta, muitas vezes de modo informal, mediante estágios 

ou serviços de voluntariado. As questões criminais, voltadas ao estudo do perfil do 

criminoso ou de crianças e adolescentes envolvidos em atos infracionais, foram as 

primeiras a ser estudadas, seguindo-se a própria história da Psicologia Jurídica (Rovisnki, 

2009). 

Além das práticas, outro fator importante para o reconhecimento do trabalho do 

psicólogo pela área jurídica foi a previsão legal dos exames de personalidade, 

criminológico e parecer técnico pela Lei de Execução Penal e da nova parte geral do 

Código Penal, em 1984 (Rovinski, 2009). 

Contribuição nacional relevante foi igualmente dada por Maria Adelaide Caires, 

que em 1984 recebeu um convite para integrar a Unidade de Psicologia do Instituto de 

Medicina Social e Criminologia de São Paulo (IMESC), a fim de realizar perícia. Até 

então, este trabalho era realizado por psiquiatras, que utilizavam testes psicológicos 

(Gomide, 2011). Ao iniciar seus trabalhos periciais, Caires (2003) percebeu que a 

população com a qual estava trabalhando guardava diferenças interessantes e desafiadoras, 

comparadas com sua atuação anterior em Psicodiagnóstico Clínico. Por meio de sua 
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experiência, a autora mencionou duas diferenças básicas que distinguiam o trabalho 

forense do trabalho clínico: 

a) ... esses sujeitos não tinham uma “queixa clínica” a ser examinada, e sim um fato 
jurídico recaindo sobre eles (fosse de que natureza fosse), e só vieram para a 
perícia médica e psicológica, porque durante os inquéritos (policial e/ou judicial) 
levantaram-se dúvidas inespecíficas quanto à sua higidez mental. 
b) Para serem tratados clinicamente, não eram encaminhados com esse fito; se bem 
que seriam “tratados” sim, mas não por profissionais da saúde mental naquele 
momento, mas por profissionais aplicadores da Lei, que procuravam com o nosso 
procedimento recorrer à medida legal mais adequada àquele caso (pg. 27). 
 

Evidencia-se, assim, que a aproximação entre a Psicologia e o Direito teve início 

mediante o envolvimento com as questões criminais e os direitos da criança e do 

adolescente. Mas nos últimos anos, áreas como o Direito de Família e o Direito do 

Trabalho vêm requisitando o trabalho especializado do psicólogo (Amato, Bandeira, Lago, 

Rovinski e Teixeira, 2009), o que demonstra a ampliação da atuação do psicólogo forense. 

 

Psicologia Forense Familiar 

 

Grossmam e Okun (2003) definem a Psicologia Forense Familiar como sendo uma 

área de especialidade no interior da Psicologia Forense, na qual ocorre o estudo das 

famílias e dos membros da família, bem como suas organizações, desde a avaliação até a 

intervenção, desde que se relacionem com o sistema jurídico. Abrange as áreas de 

prevenção, educação, avaliação, formas de resolução de conflitos, tratamento e avaliação 

de resultados. 

O campo da Psicologia Forense que faz a interface com o Direito de Família é uma 

das áreas que mais cresce em demanda. A taxa de divórcio nos Estados Unidos indica que 

mais de 50% das pessoas que casam pela primeira e mais de 60% das pessoas que casam 

pela segunda acabam se divorciando. Segundo estatísticas, a união dura em média cerca de 
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seis anos, embora existam dois padrões distintos: um grupo de casamentos que terminam 

nos primeiros dois anos e outro grupo, com duração de vinte anos ou mais. Com esse 

aumento na taxa de divórcios, resultam novas combinações familiares. Assim, os membros 

da família estão se redefinido, como as crianças que devem aprender uma nova maneira de 

se relacionar com pais e padrastos, a integrar irmãos e meio-irmãos, novos avós e outros 

parentes (Walker e Shapiro, 2003). Kreeger (2003) também menciona que a taxa de 

divórcios na Flórida mais que dobrou nos últimos quarenta anos, aumentando de forma 

significativa os casos judiciais. A autora menciona ainda o aumento do número de famílias 

não tradicionais, como casais homoafetivos e famílias que incluem crianças nascidas por 

meio de tecnologia reprodutiva. Situações como essas nem sempre são acompanhadas pelo 

Direito. Nesse sentido, especialmente não acompanhado pela lei, que regulamenta os fatos 

sociais após sua ocorrência. Como bem ressalta Venosa (2007), “o desenvolvimento 

tecnológico demonstra hoje ser possível a certeza da paternidade biológica, a fecundação 

artificial, a clonagem de seres humanos, etc., em questões que superam as mais imaginosas 

ficções científicas de passado bem próximo” (pg.07). 

No Brasil, de acordo com os dados estatísticos de Registro Civil do IBGE4, o 

casamento entre cônjuges solteiros ainda é majoritário. O segundo casamento de pessoas 

com 15 anos ou mais de idade, ocorrido e registrado, é constante, representando 18,3% do 

total das uniões formalizadas em 2010. Quanto aos divórcios e separações, em 2010, foram 

registrados 243.224 processos judiciais ou escrituras públicas de divórcios e as separações 

totalizaram 67.623 processos ou escrituras. Todos esses dados refletem mudanças nas 

configurações familiares, e com a normatização dada pelo Direito ao longo dos anos, é 

expandido o conceito de família. Cita-se como exemplo o reconhecimento da união estável 

com entidade familiar, ocorrida com a implementação da Constituição de 88. 

                                                           
4 Disponível em www.ibge.gov.br 
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Com a entrada em vigor da Constituição Federal, foram produzidos novos valores e 

tendências, com definição de novos modelos familiares. Oportuno ressaltar que esta 

proteção estatal constitui-se hoje em um direito subjetivo público, oponível ao próprio 

Estado e à sociedade (Lôbo, 2009). Entretanto, como mencionado por Tepedino (2008), 

“merecerá tutela jurídica e especial proteçãodo Estado a entidade familiar que 

efetivamente promova a dignidade e a realização da personalidade de seus componentes” 

(pg.395). 

Sobre esta proteção familiar, dispõe a Constituição Federal de 1988: 

Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
 
Fachin (1999) denomina “constitucionalização” do Direito de Família esta 

regulamentação jurídica pela Constituição Federal, a qual é lei fundamental, base do 

Direito de Família, com regras e princípios fundamentais. E, no Código Civil Brasileiro de 

2002, os institutos do Direito de Família são regulamentados nos artigos 1.511 a 1.783. 

Ademais, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei n.º 11.698/08, 

que institui a guarda compartilhada e a Lei 12.318/10, que dispõe sobre a alienação 

parental, são exemplos de legislações que delineiam de forma direta o âmbito das relações 

familiares. 

Um dos posicionamentos jurídicos acerca do conceito de família é dado por Nader 

(2009), que menciona que a família é uma instituição social composta por mais de uma 

pessoa física, que possuem como propósito desenvolver a solidariedade entre si, nos 

planos de assistência e de convivência, ou simplesmente que descendam uma da outra, ou 

de um tronco comum. Nesse sentido, o autor amplia o sentido de família, sendo 

apresentando sob múltiplos modelos, o que é denominado polimorfismo familiar. Ao lado 

da tradicional família instituída pelo matrimônio, composta pela união de pais e filhos, 
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existem modelos familiares diversos, como a união estável e a relação monoparental.  

Recentemente, a união homoafetiva também foi reconhecida como entidade familiar pelo 

Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI n.º 4.277. Pereira (2009) também menciona 

as famílias reconstituídas. Neste contexto de mudanças de paradigmas, nascem famílias 

que se originam de um novo relacionamento (outro casamento ou união), no qual um dos 

cônjuges ou companheiro (ou ambos) compõe a família com filhos de relações anteriores. 

Geralmente, isso ocorre por morte ou dissolução do vínculo conjugal. Assim, estas essas 

relações familiares não são criadas pelo Direito de Família; este apenas dispõe sobre o 

fato. A constituição da família é livre, mas os efeitos jurídicos desta iniciativa são 

previstos pelo ordenamento (Nader, 2009). 

Neste contexto do Direito de Família, o trabalho do psicólogo forense distingue-se 

de outras áreas do Direito. A perícia psicológica é um dos instrumentos mais utilizados 

pela Psicologia e, dentro dos limites legais, tem como objetivo fornecer subsídios para os 

atos decisórios. Em algumas áreas, como na criminal, o trabalho pericial pode ser 

requisitado a fim de averiguar periculosidade, condições de discernimento ou sanidade 

mental das partes. Porém, no caso das Varas de Família, o perito é muitas vezes chamado a 

decidir sobre qual genitor possui melhores condições de permanecer com a guarda do 

filho, o que não implica necessariamente questionar a sanidade mental. Não significa, 

também, que deverá definir um ou outro genitor; é possível definir ambos, ou até mesmo 

nenhum. 

Brandão e Gonçalves (2005) afirmam que nos casos de dissolução conjugal e 

disputa pela guarda dos filhos, cada parte é instruída por seu advogado. Os autores 

mencionam que muitas das alegações utilizadas para a obtenção de guarda são acusações 

de infidelidade, condutas desviantes, uso de drogas, doenças, a baixa renda do cônjuge, 

trabalho fora de casa ou a menor escolaridade. São estes os argumentos que motivam a 
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disputa, e sobre a qual o juiz formulará quesitos a serem investigados pelo perito, 

comprovando ou refutando as alegações. 

A esse respeito, Costa, Legnani, Penso e Sudbrack (2009), que tratam de famílias 

em conflito no âmbito jurídico, mencionam a responsabilidade que o psicólogo tem frente 

a essa questão: 

Ainda nos atrevemos a apontar uma dificuldade que é o quanto e o como o 
psicólogo participa das decisões judiciais, através das conclusões contidas no 
estudo psicossocial, e de suas observações, que muitas vezes se constituem em 
opiniões, na medida em que os senhores magistrados requerem que esse 
profissional seja direto e pessoal em sua caracterização do problema, ou que 
participe de audiências, na possibilidade de que possa emitir seu pensamento, num 
movimento contínuo ao processo de julgar (pg. 236). 
 

Outra questão relevante a ser considerada é a possibilidade de o profissional 

desviar seu foco da avaliação forense. Rovinski (2009) salienta o cuidado que o psicólogo 

deve ter para não transformar o processo de avaliação forense em um contexto terapêutico. 

A autora explica que este é um desafio para os profissionais que receberam uma formação 

acadêmica essencialmente clínica. Estes psicólogos tendem a exercer um papel 

terapêutico, buscando intervenções que procuram gerar mudanças no sujeito que está 

sendo avaliado. Agindo assim, criam-se situações de conflito ético, especialmente no que 

tange à confidencialidade. 

No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia disponibiliza em seu site5 uma cartilha 

denominada “Referências técnicas para atuação do psicólogo em Varas de Família”. Em 

princípio, este manual tem como objetivo munir o psicólogo que atua no âmbito do Direito 

de Família com as ferramentas que possam servir no manejo das demandas familiares. O 

documento menciona a importância do psicólogo em conhecer questões relativas às 

famílias contemporâneas, cuidados parentais, relacionamento entre pais e filhos, relações 

                                                           
5 Disponível em www.crepop.pol.org.br/novo  
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de gênero, desenvolvimento infanto-juvenil, bem como menciona a importância da escuta 

de crianças e adolescentes em situação de risco, avaliação psicológica, perícia, 

assessoramento, orientação, aconselhamento, encaminhamento, atendimento psicológico 

individual, atendimento psicológico com a família e (ou) com alguns de seus membros, 

elaboração de laudos, pareceres, informes e relatórios, mediação, trabalho com grupos, 

entre outros. Porém, fica a critério do profissional buscar este conhecimento relativo à 

dinâmica familiar em formação complementar, pós-graduação etc. 

 

Legitimação do Psicólogo como Perito/Assistente Técnico 

 

No Brasil, para o psicólogo atuar na área jurídica, ele deve estar devidamente 

inscrito no órgão da sua classe, qual seja, o Conselho Federal de Psicologia (CFP).  Não há 

exigência de uma formação específica (não há necessidade de título por instituição de 

ensino, por exemplo). Nesse caso, o profissional deve atentar para a regulamentação 

pertinente à atuação do psicólogo de forma geral: Código de Ética Profissional, Resolução 

n.º 007/2003 (manual de elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo, 

decorrentes de avaliação psicológica), Resolução n.º 008/2010 (atuação do psicólogo como 

perito e assistente técnico no Poder Judiciário), Resolução n.º 7 012/2011 (Atuação do 

psicólogo no âmbito do sistema prisional), dentre outros. 

Em 2001, com a aprovação pelo CFP da Resolução n.º 02/01, foram definidas as 

áreas de atuação da Psicologia Jurídica, citando as funções de perito ou assistente técnico e 

enfatizando a forma apropriada de se elaborar laudos/pareceres/relatórios psicológicos. A 

Resolução também menciona que cabe ao especialista avaliar, orientar e intervir 

utilizando-se de técnicas e métodos psicológicos adequados. Especifica que o psicólogo 

jurídico pode fazer pesquisa e propor modificação da legislação, além de fazer mediação 
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de conflitos ou atuar na justiça restaurativa (Gomide, 2011). Oportunamente, Souza e Züge 

(2011) definem a justiça restaurativa como um esforço na conciliação entre vítima e 

agressor que são postos em diálogo (e por vezes com outros membros da sociedade) a fim 

de pensar em meios de restaurar os efeitos do dano, buscando soluções reparativas, tendo 

em vista a irreversibilidade dos fatos. 

Evidencia-se, dessa forma, que no exercício profissional dos psicólogos forenses, 

há grande atividade na confecção de laudos, pareceres e relatórios, caracterizando a 

Psicologia nesta área como uma atividade predominantemente avaliativa e fornecedora de 

subsídios aos juízes (Brandão e Gonçalves, 2005). 

Ademais, os documentos elaborados pelo psicólogo no âmbito jurídico são 

considerados provas processuais, ou seja, são documentos que auxiliam na elucidação de 

controvérsias e nas decisões judiciais. O conhecimento específico do psicólogo adquire um 

poder decisivo nas questões judiciais, o que implica compromissos políticos e sociais. 

Normalmente, tais documentos são complementares aos elaborados pelos assistentes 

sociais, membros da equipe multiprofissional das Varas da Infância e Juventude e das 

Varas de Família. Também podem ser juntados aos laudos de outros profissionais, quando 

participam do processo judicial (Cruz, Maciel e Ramirez, 2005). 

Amato, Bandeira, Lago, Rovinski e Teixeira (2009) desenvolvem em sua pesquisa 

a importância da interface entre o Direito e a Psicologia. Sobre a perícia, afirmam os 

autores que, além dos conhecimentos sobre avaliação, psicopatologia, psicologia do 

desenvolvimento, o profissional deve estar a par de assuntos como guarda compartilhada, 

falsas acusações de abuso sexual e alienação parental. Portanto, é necessário que os 

psicólogos que atuam nessa área estudem esses temas, saibam seu funcionamento e 

busquem a melhor forma de investigá-los, de modo a realizar uma avaliação psicológica de 

qualidade. Moralez Quintero e García López (2010) afirmam que existe essa procura por 
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parte dos psicólogos na área da psicologia forense, a fim de buscar capacitação como 

perito em processos judiciais. Isso porque a história mostra a falta de programas 

reconhecidos para treinamento e certificação de profissionais nesta área. Por outro lado, 

em 2011, foi aprovado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), o primeiro mestrado em Psicologia Forense do Brasil, que destina-se a 

esta mencionada capacitação de profissionais para atuação nesta área. 

Especialmente no âmbito do Direito de Família, também é de suma importância a 

maneira pela qual são transmitidas as informações aos operadores do Direito. Os juízes 

têm formação pouco formal na dinâmica familiar e desenvolvimento infantil, e são 

chamados para decidir em casos complexos que têm desdobramentos ao longo da vida para 

todos os membros da família (Kreeger, 2003). 

Além disso, os profissionais de saúde mental falam línguas diferentes e abordam as 

situações de forma diferente dos operadores do Direito. Nesse sentido, Walker e Shapiro 

(2003) apresentam alguns passos a serem seguidos para que esta comunicação ocorra de 

forma eficaz quando há requisição de perícia (no caso do Brasil, requisição de assistente 

técnico). Os autores sugerem uma estratégia que inicia no momento da contratação da 

prestação de serviços, passando pela apresentação de um relatório pericial, até o 

depoimento em um processo. Os passos propostos vão desde o esclarecimento do motivo 

da consulta, com a realização de um contrato escrito, passando pela discussão do caso com 

o advogado, até a preparação para um eventual depoimento em juízo. 

Dessa forma, tendo em vista a complexidade dos temas que envolvem a Psicologia 

Forense, torna-se fundamental o conhecimento específico e a atualização de temas que 

envolvem esse campo (ressaltam-se aqui questões da psicologia forense familiar), 

exigindo-se do profissional, também, conhecimento básico da legislação brasileira que 

regulamenta o Direito de Família, bem como a legislação processual pertinente. 
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Prova Pericial no Código de Processo Civil Brasileiro 

 

A respeito da aplicação do direito objetivo ao caso concreto, nem sempre é possível 

ao juiz compreender e resolver os litígios pelos meios usuais de prova, como testemunhas 

e documentos. Também não é viável exigir que o magistrado disponha de conhecimentos 

universais, examinando cientificamente todos os fenômenos possíveis nas demandas 

judiciais. Dessa forma, o juiz se vale do conhecimento de pessoas especializadas, para 

examinar pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio, para auxiliá-lo no 

julgamento da causa. Assim, a prova pericial aparece como uma forma de suprir a carência 

de conhecimento técnico do juiz para apurar o fato litigioso (Júnior, 2010). 

Nesse contexto, os conflitos familiares, via de regra, são submetidos à legislação 

processual civil (competência em razão da matéria - Direito de Família). E, assim sendo, 

deve-se atentar para o procedimento descrito pelo Código de Processo Civil (Lei n.º 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973). Dentre os dispositivos legislativos deste código, encontra-se a 

descrição da perícia. O perito é considerado um auxiliar da justiça (art. 139 do CPC), o 

qual possui como atribuição o apoio às atividades desenvolvidas pelo órgão jurisdicional, 

complementando-as dentro ou fora da sede do juízo. O perito, assim como todos os 

auxiliares do juízo, goza de presunção de veracidade e lisura, sendo presumidamente 

equidistantes das partes, até prova em contrário (Marinoni e Mitidiero, 2008). 

Os conflitos podem ser simples ou complexos. Simples é o fato que, uma vez 

ocorrido, as consequências jurídicas são imediatas (por exemplo, a morte de uma pessoa 

ocasiona a sucessão hereditária). O conflito complexo, para gerar consequências jurídicas, 

necessita demonstração de certos elementos intrínsecos à sua ocorrência, não visualizados 

facilmente (o ruído de um prédio não necessariamente diz que ele está desabando, por 

exemplo). É sobre esses fatos complexos que recaem a perícia (Wambier, 2003). 
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O Código de Processo Civil dispõe sobre o perito: 

Artigo 145. Quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou 
científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 421. 
§1º Os peritos serão escolhidos entre os profissionais de nível universitário, 
devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitando o disposto no 
Capítulo VI, seção VII, deste Código. 
§ 2o Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão 
opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos. 
§ 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os 
requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do 
juiz. 
 
De fato, uma situação complexa depende de um conhecimento específico para ser 

provado. E, conforme a leitura dos dispositivos acima, o conhecimento técnico ou 

científico do perito é demonstrado pelo nível universitário e pela inscrição em seu órgão de 

classe. No caso do psicólogo, o Conselho Federal de Psicologia. Dessa forma, presume-se 

que com estes requisitos o profissional seja capacitado a atuar como perito em uma ação 

judicial. 

Ainda de acordo com o artigo 145, a formação acadêmica também pode ser 

diversa. O perito é um auxiliar eventual do juízo, que atua quando o fato litigioso depender 

de conhecimento técnico ou científico (Júnior, 2010). Por outro lado, conforme o disposto 

no parágrafo 3º do artigo 145, caso o juiz não possua acesso a profissionais com tais 

características, pode requisitar, ao seu arbítrio, perícia de profissional com habilitação 

diversa. 

O Código de Processo Civil ainda menciona que é possível a substituição do 

profissional quando este não possuir conhecimento técnico ou científico para atuar em 

determinada demanda: 

Art. 424. O perito pode ser substituído quando: 
I - carecer de conhecimento técnico ou científico; 
II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 
assinado. 
Parágrafo único. No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à 
corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada 
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tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no 
processo. 
 
Porém, no caso de atuação de psicólogo, não se exige nenhuma formação 

específica para atuar no âmbito forense. Ficando, desse modo, a critério do magistrado a 

decisão de substituição. Ou ainda, a critério do perito psicólogo em recusar o encargo. 

Também é importante ressaltar que diferentemente do assistente técnico que é de 

confiança das partes, o perito é profissional de confiança do juiz, e, portanto, pode ser 

sujeito a impedimento ou suspeição, o que não é o caso do assistente técnico:  

Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de 
confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição. 
Art. 423. O perito pode escusar-se (art. 146), ou ser recusado por impedimento ou 
suspeição (art. 138, III); ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação, o 
juiz nomeará novo perito. 
 
Nesse caso, os artigos 134, 135 e 136 do Código de Processo Civil elencam os 

casos de proibição e parcialidade no processo, legitimando o profissional a recusar seu 

ofício, ou ser recusado pelas partes. Entram nesse rol, o parentesco ou a inimizade, por 

exemplo. 

Em relação à nomeação do perito, dispõe o CPC:  

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. 
§ 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito: 
I - indicar o assistente técnico; 
II - apresentar quesitos. 
 
É de exclusividade do magistrado o ato de escolher e nomear o perito. Não é 

possível a nomeação de perito indicado por uma das partes. Neste sentido, a 4ª Turma do 

STJ decidiu no Recurso Especial n.º 655.747/MG, Diário de Justiça de 12.09.2005. É 

possível, entretanto, o juiz indicar estabelecimento oficial para realizar a perícia, sem a 

individuação do perito. Supõe-se, assim, que o magistrado confia em todos os integrantes 
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do quadro indicado (Marinoni e Mitidiero, 2008). Ressalta-se que o prazo pode ser 

dilatado, se requerido e justificado pelo perito. 

Em termos processuais, o assistente técnico ingressa no processo judicial após a 

realização da perícia, a fim de responder ao laudo do perito. Ou seja, juntado o laudo do 

perito aos autos, a parte indicará um assistente técnico que irá elaborar um parecer sobre o 

mesmo assunto abordado pelo perito. A Resolução n.º 007/2003 do CFP, que institui o 

Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, diz que o 

Parecer tem como finalidade “apresentar uma resposta esclarecedora”. Porém, a indicação 

de assistente técnico pelas partes é facultativa. 

Por outro lado, o juiz pode dispensar a produção de documentos escritos para 

apenas ouvir os profissionais em juízo. Dispõe o § 2º, do artigo 421: 

Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na 
inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente 
examinado ou avaliado. 
 
Apesar de consistir apenas em inquirição em audiência do perito e do assistente 

técnico, dispensando o documento escrito, isso não significa que o processo de inquirição 

seja informal. Assim como os profissionais também devem ter formado o devido juízo 

sobre o fato (Marinoni e Mitidiero, 2008).  

Além da inquirição em juízo, os profissionais podem ser convocados a prestar 

esclarecimentos: 

Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, 
requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde 
logo as perguntas, sob forma de quesitos. 
 
Esse pedido pressupõe que a entrega do laudo e/ou parecer já foi realizado. Esta 

possibilidade visa proporcionar às partes e ao magistrado esclarecimentos sobre 

contradições ou inconsistências nos documentos produzidos (Marinoni e Mitidiero, 2008). 
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É importante ressaltar que a perícia se constitui no relato das impressões captadas 

pelo técnico em torno da demanda, mediante seus conhecimentos específicos. Júnior 

(2010) afirma que o laudo pericial é válido pelas informações que contém, e não pela 

autoridade de quem o subscreveu. Portanto, o perito deve sempre indicar as razões em que 

se fundamentou para chegar às conclusões do laudo. O autor ainda menciona que o perito é 

um auxiliar da justiça, e não um substituto do juiz na apreciação do evento a ser provado. 

Seu parecer não deve consistir em uma sentença, mas apenas fonte de informação para o 

magistrado, que inclusive não fica adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção de 

modo contrário, com base em outros elementos do processo. 

Ainda sobre o procedimento da prova pericial, o Código de Processo Civil delimita 

o trabalho do perito e do assistente técnico:  

Art. 425. Poderão as partes apresentar, durante a diligência, quesitos 
suplementares. Da juntada dos quesitos aos autos dará o escrivão ciência à parte 
contrária. 
Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, pelo 
menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 
Parágrafo único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum 
de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo. 
 
As partes formulam perguntas ao perito, com o objetivo de esclarecer o fato da 

demanda. Os quesitos básicos são aqueles apresentados quando o perito é nomeado, e os 

quesitos suplementares são aqueles apresentados pelas partes (assistentes técnicos) durante 

as diligências processuais. É o juiz quem analisa os quesitos formulados, indeferindo os 

impertinentes e formulando outros que entenda necessário (Wambier, 2003). 

O Código de Processo Civil também atribui liberdade ao profissional para realizar 

seu trabalho. Para o desempenho de sua função, o perito (assim como o assistente técnico) 

pode utilizar-se de todos os meios necessários, como ouvir testemunhas, solicitar 

documentos, a fim de que o laudo possa ser elaborado. “O perito é municiado de 

significativos poderes de investigação” (Dinamarco, 2004, pg. 244). Dispõe o artigo 429: 
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Art. 429. Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes 
técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 
informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em 
repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias 
e outras quaisquer peças. 
 

Sobre esse poder de investigação, Miranda (2001) afirma que os peritos devem agir 

com liberdade de pesquisa e de pensamento (desde que fundamentado), pois são estes os 

pressupostos de transmissibilidade que servem para formar a convicção do juiz. Porém, 

como ressalta Paula (1998), toda a solicitação determinada pelo artigo 429 deve ser feita 

por meio do juízo. 

 

Contradições Legislativas 

 

Especificamente em relação ao trabalho do psicólogo no Poder Judiciário, existem 

algumas contradições entre o que é determinado pelo Código de Processo Civil e o que 

estabelece o órgão da classe dos psicólogos (Conselho Federal de Psicologia - CFP). 

Dispõe o CPC: 

Art. 431-A. As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou 
indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 
 
Porém, a aplicação desse artigo pode entrar em conflito com o disposto na 

Resolução n.º 008/20106 do CFP, o qual em seu artigo 2º determina que “o psicólogo 

assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos procedimentos 

metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito e vice-versa”. 

Evidentemente, essa contradição pode se apresentar como uma grande dificuldade para o 

psicólogo que trabalha com demandas do Direito de Família – quando se trata de 

                                                           
6 Dispõe sobre a atuação do Psicólogo como perito e assistente técnico no Pode Judiciário. 
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identificar casos de abuso sexual, por exemplo. É sugerida a possibilidade de as partes 

estarem presentes durante a produção de provas. Esse fato, além de contrariar a autonomia 

e ética profissional do psicólogo, interfere na possível revelação de abuso feita pela 

criança. Como mencionado por Furniss (1993), “como um resultado das ameaças de 

violência e ameaças de desastres na família, as crianças mentem mais frequentemente 

quando negam ter ocorrido o abuso sexual do que quando acusam falsamente um membro 

da família de abuso sexual” (pg.31). Nesse caso, conhecendo a dinâmica que envolve o 

abuso intrafamiliar, torna-se inviável a aplicação do artigo 431-A em perícias que 

envolvam crianças, pois pode prejudicar a revelação no caso de suspeita de abuso sexual. 

Outra incompatibilidade reside entre o artigo 422 do Código de Processo Civil e o 

artigo 10 da Resolução n.º 08/2010, que diz respeito à atuação dos assistentes técnicos. O 

artigo 10 da referida Resolução menciona que: 

Art. 10 - Com intuito de preservar o direito à intimidade e equidade de condições, é 
vedado ao psicólogo que esteja atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas 
em um litígio: 
I - Atuar como perito ou assistente técnico de pessoas atendidas por ele e/ou de 
terceiros envolvidos na mesma situação litigiosa; 
 
Pela interpretação do dispositivo acima, uma pessoa que passa por uma 

psicoterapia não pode contratar como assistente técnico em um eventual processo judicial 

seu psicoterapeuta. Por outro lado, o Código de Processo Civil menciona de forma 

expressa que “os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a 

impedimento ou suspeição”. Evidentemente, que um processo psicoterápico é realizado 

por um profissional de confiança da pessoa, e que por leitura do disposto no Código de 

Processo Civil, não haveria impedimento algum para atuar como assistente técnico de seu 

paciente em um processo. Observado, por óbvio, os princípios éticos e técnicos inerentes à 

profissão. 
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Em relação ao laudo escrito (ou o parecer do assistente técnico), Júnior e Nery 

(2010) ressaltam que o documento apresentado deve ser fundamentado, devendo 

demonstrar os métodos do qual se serviu para embasar sua conclusão. Os autores citam 

como exemplo uma perícia médica, que deve conter as razões do seu diagnóstico, se a 

causa foi ou não identificada, os métodos técnicos e científicos dos quais se utilizou, e a 

corrente de pensamento de que se socorreu. 

O documento deve ser composto de uma parte expositiva, na qual o perito descreve 

o objeto da perícia e os procedimentos adotados, e uma parte conclusiva, na qual responde 

aos quesitos. O laudo não pode conter conceitos jurídicos, porque a isto a prova não se 

presta. O perito deve ficar adstrito aos elementos integrantes do fato, e não de suas 

consequências jurídicas, pois esta é a função que compete ao juiz. O laudo pode (e deve) 

vir acompanhado de desenhos, plantas, fotografias e o que mais servir ao esclarecimento 

dos fatos. Essas mesmas regras valem para a assistência técnica, na qual elabora um 

parecer, pelo qual o juiz pode, inclusive, basear-se para fundamentar sua decisão 

(Wambier, 2003). É neste sentido que o artigo 7º da Resolução n.º 008/2010 do CFP 

determina que: 

Em seu relatório, o psicólogo perito apresentará indicativos pertinentes à sua 
investigação que possam diretamente subsidiar o juiz na solicitação realizada, 
reconhecendo os limites legais de sua atuação profissional, sem adentrar nas 
decisões, que são exclusivas às atribuições dos magistrados. 
 
Porém, a interpretação desse dispositivo não considera que a conclusão de um 

laudo pode ser determinante para a decisão judicial. Conforme preconiza Wambier (2003) 

a perícia deve ser sim conclusiva, de modo que auxilie o magistrado em sua decisão. 

Afinal, o acolhimento ou não do laudo será do magistrado. Desta forma, o artigo 7º da 

Resolução n.º 008/2010 conflita com o que a doutrina processual civil apresenta sobre a 

perícia de forma geral, dificultando a prática do psicólogo forense. 
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Ressalta-se que na Resolução n.º 007/2003 do CFP, que institui o Manual de 

Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo Psicólogo, há distinção entre 

relatório/laudo e parecer psicológico. Quanto ao relatório/laudo psicológico, a Resolução 

menciona que: 

O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações 
e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e 
culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Como todo 
DOCUMENTO, deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um 
instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, 
exame psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico-
filosófico e científico adotado pelo psicólogo. 
A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os procedimentos e 
conclusões gerados pelo processo da avaliação psicológica, relatando sobre o 
encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, 
orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem como, caso necessário, 
solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a fornecer somente as 
informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou petição. 
 

Já em relação ao parecer psicológico, a Resolução do CFP dá a seguinte definição: 

Parecer é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do 
campo psicológico cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo. 
O parecer tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do 
conhecimento psicológico, através de uma avaliação especializada, de uma 
“questão-problema”, visando a dirimir dúvidas que estão interferindo na decisão, 
sendo, portanto, uma resposta a uma consulta, que exige de quem responde 
competência no assunto. 
 

Dessa forma, considerando que as demandas do Direito de Família sujeitam-se, em 

regra, à legislação do Código de Processo Civil, deve o profissional perito/assistente 

técnico observar tais dispositivos em seu trabalho. E, sendo este perito um psicólogo, deve 

atentar às Resoluções publicadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Por outro lado, 

considerando que muitas destas normas são contraditórias em sua aplicação, a atuação do 

profissional pode restar prejudicada. 
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Considerações Finais 

 

Este artigo pretendeu desenvolver um panorama geral da sua aplicação, influência e 

áreas de atuação. Neste contexto, a Psicologia Forense Familiar é tratada pela literatura 

como uma “especialidade da especialidade”, e que trata basicamente da atuação do 

psicólogo no âmbito das Varas de Família. A atuação do psicólogo forense familiar exige 

conhecimentos específicos e um regular aperfeiçoamento, pois desenvolve seu trabalho em 

meio às constantes modificações familiares. Além de atuar em diversas situações, desde a 

avaliação até a intervenção. 

Embora a gama de atividades desenvolvidas pelo psicólogo forense seja extensa, a 

avaliação psicológica ainda é a mais difundida. E considerando sua interface com o 

Direito, a perícia psicológica ganha destaque. 

Além das exigências inerentes ao seu trabalho, o psicólogo forense se depara ainda 

com a legislação que envolve seu trabalho nas Varas de Família. A crescente solicitação do 

psicólogo pelo Judiciário trouxe à tona divergências legislativas que dificultam sua atuação 

neste contexto. Em princípio, o psicólogo deve nortear seu trabalho pelas Resoluções 

publicadas pelo Conselho Federal de Psicologia; por outro lado, sendo um perito judicial, 

deve seguir as normas dispostas pelo Código de Processo Civil brasileiro (no caso de 

demandas do Direito de Família). Assim sendo, merece atenção os pontos controversos 

entre estas normas, e talvez uma cuidadosa revisão. 

Isso posto, sugerem-se novos estudos e pesquisas sobre o assunto, pois este tema 

não se esgota neste artigo. A perícia psicológica nas Varas de Família é pautada por 

diversas normas, que merecem um estudo mais aprofundado, de modo a viabilizar o 

trabalho do psicólogo neste contexto.  

 



35 

 

Referências 

 

American Psychological Association. Disponível em www.apa.org.  
 
Amato, P. Bandeira, D. R. Lago, V. M. Rovinski, S. L. R. Teixeira, P. A. (2009). Um 

breve histórico da psicologia jurídica no Brasil. Estudos de Psicologia, 26(4), 483-
491. 

 
Bartol, C. R. Bartol, A. M. (2008). Introduction to forensic Psychology: Research and 

Application. Los Angeles: Sage. 
 
Brandão, E. P. Gonçalves, H. S. (2005). Psicologia Jurídica no Brasil, 2ª edição. Rio de 

Janeiro: Nau Editora. 
 
Caires, M. A. F. (2003). Psicologia Jurídica – implicações conceituais e aplicações 

práticas, 1ª edição. São Paulo: Vetor Editora. 
 
Conselho Federal de Psicologia. Disponível em www.pol.org.br  
 
Costa, L. F. Legnani, V. N. Penso, M. A. Sudbrack, M. F. O. (2009). As competências da 

Psicologia Jurídica na Avaliação Psicossocial de Famílias em Conflito. Psicologia e 
Sociedade, 21 (2): 233-241. 

 
Cruz, R. M. Maciel, S. K. Ramirez, D. C. (2005). O trabalho do psicólogo no campo 

jurídico. São Paulo: Casa do Psicólogo. 
 
Dinamarco, C. R. (2004). Instituições de Direito Processual Civil, 4ª edição. São Paulo: 

Malheiros Editores. 
 
Fachin, L. D. (1999). Elementos críticos de Direito de Família, Rio de Janeiro: Renovar. 
 
Furniss, T. (1993) Abuso sexual da Criança. Porto Alegre: Artmed. 
 
Gomide, P. I. C. (2011). Psicologia Forense e suas conexões com as diversas áreas da 

Psicologia. Em: Gondim, S. Chaves, A. (orgs). Práticas e saberes psicológicos e suas 
conexões. Salvador: UFBA. 

 
Gonçalves, R. A. (2010). Psicologia Forense em Portugal: uma história de 

responsabilidades e desafios. Análise Psicológica, 1 (XXVIII): 107-115. 
 
Grossman, N. S. Okun, B. F. (2003). Family Psychology and Family Law: Introdution to 

the Special Issue. Journal of Family Psychology. Vol. 17, n.2, 163-168. 
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em www.ibge.gov.br  
 
Júnior, H. T. (2010). Curso de Direito Processual Civil, Volume 1. 51ª edição. Rio de 

Janeiro: Editora Forense. 



36 

 

 
Júnior, N. N. Neri, R. M. A. (2010). Código de Processo Civil Comentado, 11ª edição. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
 
Kreeger, J. L. (2003). Family Psychology and Family Law – A Family Court Judge’s 

Perspective: Comment on the Special Issue. Journal of Family Psychology. Vol. 17, 
n.2, 260-262. 

 
Lôbo, P. (2009). Direito Civil: Famílias. 2a edição. São Paulo: Editora Saraiva. 
 
Marinoni, L. G. e Mitidiero, D. (2008). Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais. 
 
Miranda, P. (2001). Comentários ao Código de Processo Civil, 3ª edição. Rio de Janeiro: 

Editora Forense. 
 
Morales Quintero, L. A. García López, E. (2010). Psicología Jurídica: quehacer y 

desarrollo. Diversitas Perspectivas en psicologia, vol. 6, núm. 2, julio-diciembre, 237-
256. 

 
Nader, P. (2009). Curso de Direito Civil. Volume 5. Rio de Janeiro: Editora Forense. 
 
Paula, A. (1998). Código de Processo Civil Anotado, 7ª edição. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais.  
 
Pereira, C. M. S (2009). Instituições de Direito Civil. Volume 5. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. 
 
Rovinski, S. L. R. Cruz, R. M. (2009). Psicologia Jurídica, 1a edição. São Paulo: Vetor. 
 
Rovinski, S. L. R. (2007). Fundamentos da Perícia Psicológica Forense. 2ª edição. São 

Paulo: Vetor. 
 
Souza, E. D. A. e Züge, M. B. A. (2011). Direito à Palavra: Interrogações acerca da Justiça 

Restaurativa. Psicologia: Ciência e Profissão. 31(4); 826-839. 
 
Tepedino, G. (2008). Temas de Direito Civil, 4ª edição. Rio de Janeiro: Renovar. 
 
Venosa, S. S. (2007). Direito Civil, volume VI: Direito de Família, 7ª edição. São Paulo: 

Atlas. 
 
Walker, L. A. Shapiro, D. L. (2003). Introduction to Forensic Psychology – Clinical and 

Social Psychological Perspectives. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 
 
Wambier, L. R. (2003). Curso Avançado de Processo Civil, Volume 1, 6ª Edição. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
 
Wrightsman, L. S. Fulero, S. M. (2004). Forensic Psychology, Second Edition. USA: 

Thomson Wadsworth. 



37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 2: 

VALORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DA PERÍCIA PSICOLÓGICA A  PARTIR 

DA FALA DE JUÍZES EM VARAS DE FAMÍLIA 

Sibelle Hochsteiner do Amaral Polak 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Said Staut Júnior 

Artigo a ser submetido à “Revista do Instituto do Direito Brasileiro”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

VALORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DA PERÍCIA PSICOLÓGICA A  PARTIR 
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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo central apresentar a opinião dos juízes acerca da perícia 
psicológica realizada em Varas de Família. Considerando que o juiz representa o Estado 
em funções específicas, delineadas pela própria Constituição Federal Brasileira, o texto 
desenvolve comentários sobre esta atuação. A pesquisa, que foi realizada sob um enfoque 
qualitativo, analisa as entrevistas traçando um paralelo com a literatura sobre o trabalho do 
psicólogo forense, bem como do magistrado. A legislação que permeia as Varas de 
Família, como o Direito de Família e o Processo Civil, também é abordada neste trabalho. 
  
Palavras-chave: Psicologia Forense, Perícia Psicológica, Juízes, Varas de Família. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to present the opinion of the judges about the psychological expertise 
held in family courts. Considering that the judge represents the State in specific functions 
outlined by the Federal Constitution, the text develops comments on this action. The 
survey, which was conducted under a qualitative approach, analyzed interviews drawing a 
parallel with the literature on the work of the forensic psychologist as well as the 
magistrate. Legislation that permeates family courts, as the Family Law and Civil 
Procedure are also addressed in this paper. 
 
Keywords: Forensic Psychology, Psychological Expertise, Judges, Family Courts. 
 
Introdução 

Em diversos países, a prática da Psicologia Forense vem sendo estudada, cada qual 

com sua própria legislação e organização estatal. Segundo Bartol e Bartol (2008), a 

Psicologia Forense é umas das muitas especialidades da Psicologia, incluindo pesquisa, 

método, teoria e prática psicológica que tenha ligação com o sistema jurídico. Dentre as 

áreas de atuação da Psicologia Forense, Grossman e Okun (2003) trazem a Psicologia 

Forense Familiar, que estuda guarda de crianças, violência familiar, famílias alternativas e 

tecnologias reprodutivas. 

No Brasil, com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o afeto passou 

a ser o fundamento da família. Essa tendência enquadra-se na denominada 
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repersonalização das relações civis, valorizando o interesse da pessoa humana mais do que 

suas relações patrimoniais. Nesse contexto, devem ser ressaltados os princípios que regem 

o Direito de Família Brasileiro, como o da afetividade e o melhor interesse de criança 

(Lôbo, 2009). 

Tradicionalmente, o sistema jurídico se preocupa em decidir sobre a culpa ou 

inocência das pessoas. Isso se torna muito mais complexo quando questões que envolvem 

famílias estão no centro da atenção judicial. A decisão do juiz pode definir a culpa e, 

aparentemente, resolver um caso. Porém, frequentemente os problemas subjacentes 

continuam e os litigantes retornam ao tribunal (Grossman e Okun, 2003). 

A Vara de Família é o cenário no qual é desenvolvida a atuação do psicólogo 

nessas demandas familiares. Em diversas regiões do país, especialmente nas capitais 

brasileiras, as Varas de Família trabalham exclusivamente com conteúdo do Direito de 

Família. Em outras regiões, as Varas de Família dividem espaço com Vara de Infância e 

Juventude, Vara Cível ou Criminal. Seja qual for a configuração da Vara de Família, quem 

julga e decide as demandas que se apresentam nestes locais é o Juiz de Direito. 

Nesse sentido, o magistrado possui atribuições específicas norteadas por princípios 

constitucionais e delineadas pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional e Código de Ética 

dos Magistrados. Dallari (1996) diz que é por meio da Constituição que o juiz recebe do 

povo “a legitimação formal de suas decisões, que muitas vezes afetam de modo 

extremamente grave a liberdade, a situação familiar, o patrimônio, a convivência na 

sociedade e toda uma gama de interesses fundamentais de uma ou de muitas pessoas” (pg. 

87). 

O Juiz, como integrante do órgão estatal, atua no interesse da coletividade. E no 

contexto processual, tem como foco a resolução justa dos conflitos que lhe são 

apresentados. Por tal razão, são concedidos ao magistrado amplos poderes no exercício de 

suas atividades processuais, com a finalidade de satisfazer a esperada prestação 

jurisdicional (Santos, 2002). Ele decide conforme seu convencimento, analisando e 

avaliando de forma soberana as provas que se apresentam em um processo. Por outro lado, 

deve ele sempre motivar seu convencimento (Júnior e Neri, 2010). 

 

Atuação Processual dos Magistrados 

Diante da complexidade dos conflitos que desembocam no Poder Judiciário, torna-

se evidente a relevância social que o magistrado tem ao tomar uma decisão. Comumente, 
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espera-se que de uma sentença seja feita justiça. Assim, o juiz é o profissional incumbido 

de realizar a justiça, o que muitas vezes esquece-se, devido à imposição de um tecnicismo 

e formalismo processual (Beneti, 1997). 

Dallari (1996) afirma que são frequentes sentenças e acórdãos recheados de 

citações eruditas, com uma linguagem rebuscada, focada na formalidade processual, não 

dando importância à questão da justiça. O autor menciona que esse apego às formalidades 

legais é uma herança do positivismo jurídico, podendo-se ouvir de um juiz ser ele um 

“escravo da lei”. Porém, um julgador só pode ser justo se for independente. 

Por outro lado, Beneti (1997) também menciona que o magistrado pode ser focado 

como o guardião das garantias constitucionais, como um cidadão que atua na estrutura 

social, que aplica e critica a lei, que atua como um agente de exigências de melhorias do 

sistema jurídico e social. Cada forma de ver o juiz leva a uma visão da magistratura. 

Seja qual perspectiva se tenha da magistratura, no Brasil, o juiz exerce funções 

estatais específicas; ele é delegado do Estado no exercício da função jurisdicional. Em 

sentido amplo, é um servidor público do Estado. Mas, em razão da relevância da sua 

função, que exige garantias especiais que lhe assegurem a mais completa independência, 

separa-se do quadro daqueles e se constitui em uma categoria de funcionários única. Por 

isso, os juízes não são sujeitos ao Estatuto dos Funcionários Públicos em geral, regendo-se 

as condições para investidura, atribuições e condições de exercício da sua função pelas leis 

de organização judiciária, ditadas pela Constituição Federal (Santos, 2002). 

Dessa forma, e considerando que os Juízes de Direito são integrantes do Poder 

Judiciário, sua atuação é delineada por princípios constitucionais (artigo 92 e seguintes da 

Constituição Federal/88). De forma mais específica, a atuação dos magistrados é ditada 

pela Lei Complementar n.° 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Magistratura 

Nacional, e o Código de Ética da Magistratura Nacional, aprovado pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ). Dentre os princípios éticos norteadores da magistratura estão a 

independência, imparcialidade e transparência. 

Na relação processual, o juiz como órgão do Estado, atua no interesse da 

coletividade, qual seja, resolver os conflitos com justiça, ou ao menos, dentro dos preceitos 

legais. Por esse motivo, no exercício de suas atividades processuais, são concedidos ao 

magistrado largos poderes, a fim de decidir e executar suas decisões, satisfazendo a 

prestação jurisdicional esperada no processo. Com isso, no uso de tais poderes, o juiz se 
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coloca entre e acima das partes, como órgão desinteressado, no cumprimento do dever 

jurisdicional (Santos, 2002). 

Santos (2002) destaca a dificuldade dos processualistas em classificar as 

atribuições e competência dos juízes, tendo em vista a multiplicidade e variedade destes 

poderes. E o autor classifica seus poderes como jurisdicionais e de polícia. Os poderes 

jurisdicionais são aqueles exercidos pelo juiz como sujeito da relação processual, no 

exercício de sua função jurisdicional. Os poderes de polícia dizem respeito ao juiz como 

autoridade judiciária, visando ao normal e respeitoso desenvolvimento do processo (por 

exemplo, artigos 445 e 446 do Código de Processo Civil, que tratam de procedimentos em 

audiência). 

No tocante à atuação processual do magistrado, o Código de Processo Civil dispõe 

sobre seus poderes, deveres e responsabilidades. Dentre suas atribuições, está seu poder na 

produção de provas: 

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 
meramente protelatórias. 
 
O juiz pode determinar ex officio a realização de provas de fatos que sejam 

importantes para a resolução da demanda. Esse poder não se confunde com a possibilidade 

de conhecer de matéria que não foi alegada pela parte, ou seja, não é possível o magistrado 

suscitar questões que não foram levadas pelas partes ao processo. Por outro lado, o juiz 

pode determinar a realização de provas independentemente de requerimento da parte, ou 

mesmo contra sua vontade, quando se tratar de direitos indisponíveis (Júnior e Neri, 2010). 

O Código de Processo civil também dá liberdade de avaliação das provas 

apresentadas no processo, desde que haja uma demonstração do porquê de sua decisão: 

Art.131. o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na 
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. 
O magistrado deve decidir de acordo com o seu convencimento, sendo soberano na 

análise das provas apresentadas no processo. Porém, cumpre a ele dar as razões de seu 

convencimento, e sempre atrelado às provas do processo. O valor dado às provas também 

fica a critério do juiz (Júnior e Neri, 2010). Em tempo, provar consiste em demonstrar a 

ocorrência dos fatos alegados (Júnior, 2010). Assim, a perícia se constitui em um meio de 

prova, entretanto, o juiz não está adstrito a ela, podendo formar sua convicção com os 

outros elementos ou fatos do processo (art. 436 do CPC). 
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Considerando que a perícia constitui um meio de prova, o juiz tem a faculdade de 

dispensar a produção de laudo pericial e parecer técnico ante a apresentação de 

documentos na petição inicial e contestação: 

Art. 427. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na 
contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou 
documentos elucidativos que considerar suficientes. 
A dispensa de perícia a que alude o CPC, pressupõe que os documentos juntados 

possuem credibilidade, ou seja, são suficientes para formar a convicção do juiz. Caso tenha 

sido colocada em dúvida a autenticidade do parecer ou do documento, a idoneidade do 

profissional que o elaborou, a metodologia empregada pelo técnico ou mesmo os fatos nele 

declarados, não há como o magistrado dispensar a prova pericial (Marinoni e Mitidiero, 

2008). 

Wambier (2003) ressalta que como meio de prova, a perícia não se sobrepõe a 

outras provas, podendo o juiz atribuir valor a ela em consonância com os outros elementos 

do processo. Mesmo nos casos em que a perícia é obrigatória, o juiz pode analisar 

livremente toda a prova produzida, honrando o princípio do livre convencimento 

motivado. Por outro lado, deve-se dar a devida importância à motivação da decisão. 

“A fundamentação das decisões é dever do juiz e garantia dos jurisdicionados na 

medida em que assegura a transparência da atividade jurisdicional e permite o controle das 

decisões pelas partes, pelos órgãos jurisdicionais e pela sociedade” (Cerqueira, Cruz, 

Júnior e Medina, 2008, pg. 267). 

 

Resultados e Discussão 

O presente artigo buscou explorar a opinião de magistrados acerca da perícia 

psicológica realizada nas Varas de Família em Curitiba/PR e Região Metropolitana. Não se 

encontram, no Brasil, pesquisas que abordam este tema, por isso este artigo se pautou em 

um estudo de cunho exploratório, realizado sob um enfoque qualitativo. 

Para a realização da pesquisa, participaram 5 (cinco) Juízes de Direito, sendo 1 

(um) Juiz de Curitiba/PR e 4 (quatro) Juízes da Região Metropolitana de Curitiba/PR. Os 

participantes tinham em média 38 anos. Três participantes eram do sexo feminino e dois 

do sexo masculino. O tempo de experiência na magistratura era em média 10 anos. No 

tocante ao estado civil, 4 (quatro) eram casados e 1(um), solteiro. 

As entrevistas aos Juízes de Direito foram realizadas nos Fóruns de cada região, 

com data e horário previamente marcados pelos entrevistados, mediante um roteiro com 
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questões norteadoras previamente elaborado, tomando por base a pesquisa lusitana de 

Machado (2008). 

O projeto da pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, sob o número 5439/11, e aprovado sem 

nenhuma alteração. Nas datas das entrevistas, foi apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, assinado pelos entrevistados. No final de cada entrevista, foi 

preenchida uma ficha para fins de caracterização dos participantes. 

As entrevistas foram transcritas na íntegra. A partir do conteúdo obtido pelas 

entrevistas, os dados coletados foram divididos em categorias (subdivididas em questões) e 

divididos em seis tabelas. Foram formadas seis categorias: 1) presença e atuação do 

psicólogo nas Varas de Família; 2) perícia propriamente dita; 3) assistência técnica; 4) 

sentença; 5) depoimentos em juízo; 6) críticas e sugestões. 

A análise das entrevistas foi realizada com um foco qualitativo, e os dados 

coletados foram submetidos a uma codificação teórica combinando “uma abordagem 

indutiva com um tratamento cada vez mais dedutivo do texto e das categorias” (Flick, 

2009, p. 286). Ou seja, partindo do conteúdo apresentado pelas entrevistas, foram 

elaboradas novas categorias, que foram analisadas sob a óptica da literatura existente sobre 

o assunto. 

A seguir são apresentados os resultados das entrevistas por categoria. 

 

1) Presença e atuação do psicólogo nas Varas de Família 

Dos cinco entrevistados, quatro mencionaram que existe psicólogo concursado 

junto às Varas, ou seja, que são integrantes do Poder Judiciário. De fato, o Tribunal de 

Justiça do Paraná noticiou em 25 de abril de 2012 a nomeação de 75 profissionais 

aprovados em concurso público, nas áreas de Psicologia e Serviço Social7. A ideia do 

Tribunal de Justiça é proporcionar uma equipe de apoio ao magistrado nas Varas de 

Infância, Juventude e Família: “existe uma equipe técnica, é formada por assistentes 

sociais, psicólogos, né, e que atuam aqui junto ao juiz da vara de família” (E4). Por outro 

lado, trata-se de uma participação recente: “a criação das equipes de apoio tem sido 

trabalhada pelo Tribunal de Justiça do Paraná porque ele sabe que é importante, mas até 

hoje não são todas as comarcas que possuem” (E5). Dessa forma, o contato entre 

                                                           
7 www.tjpr.jus.br/noticias 
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magistrados e psicólogos concursados ocorre há pouco tempo nas Varas de Família de 

Curitiba e Região Metropolitana. 

Uma questão relevante apontada pelos entrevistados é a utilização do serviço de 

outros profissionais, como o assistente social e o pedagogo, que fazem parte da equipe 

técnica de auxílio aos juízes. Assim, a atuação do psicólogo em Varas de Família tem se 

dado em equipe multidisciplinar, e o laudo pericial substituído pelo estudo psicossocial: “o 

serviço de apoio à Vara de Infância e Juventude, que é o SAIJE, ele é contado com um 

pedagogo, um psicólogo e uma assistente social” (E1). 

Essa opção da equipe técnica composta por diversos profissionais demonstra, em 

primeiro lugar, a facilidade para requisitar tal serviço, tendo em vista que esta equipe vem 

sendo disponibilizada às Comarcas do Paraná pelo Tribunal de Justiça, e também que 

atende ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 150 e 151 

(que trata dos serviços auxiliares ao Poder Judiciário). Isso, considerando que o melhor 

interesse da criança é princípio fundamental do Direito de Família. Dessa forma, a equipe 

interprofissional é tratada como um órgão de assessoria à Justiça da Infância e Juventude, 

mantida pelo orçamento do Poder Judiciário, tendo por atribuição emitir opiniões técnicas 

que auxiliam a formação do livre convencimento da autoridade judiciária em relação a 

direitos que envolvem pessoas em desenvolvimento (Cunha, Lépore e Rossato, 2010). 

Neste sentido, também a Resolução 008/2010 do CFP, em seu artigo 5º, dispõe a 

possibilidade de o psicólogo atuar como perito em equipe multiprofissional. 

Quando questionados sobre a solicitação de perícia nas demandas, todos os 

entrevistados responderam que se presente o psicólogo concursado, é a ele que requisitam 

o trabalho, ou seja, priorizam o profissional integrante do quadro do Poder Judiciário: 

“Quando a gente tem um funcionário, uma psicóloga a gente conta com eles, nas 

comarcas do interior é muito raro a gente ter um psicólogo do Poder Judiciário, aí a 

gente conta com um convênio com a prefeitura” (E3). Porém, o Código de Processo Civil 

não obriga ao juiz nesse sentido. A indicação é de livre escolha do juiz. O parágrafo 1º do 

artigo 145 menciona que os peritos serão escolhidos entre os profissionais de nível 

universitário, devendo comprovar sua especialidade na matéria na qual irão opinar. Ou 

seja, o magistrado pode se valer do trabalho de profissional não integrante do Poder 

Judiciário, desde que cumpra com a sua finalidade. Marinoni e Mitidiero (2008) 

mencionam que o perito deve ter conhecimento técnico ou científico sobre as alegações de 

fato a provar no processo. Júnior e Neri (2010) também afirmam que o juiz deve ser 
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assistido por perito especializado na matéria. Por outro lado, apenas a graduação não 

comprova o conhecimento técnico e científico do profissional em temas da psicologia 

forense. No Brasil, a disciplina de psicologia forense não é oferecida em todos os cursos, e 

quando presente, é no formato optativo e com carga horária reduzida. Assim, a formação 

acadêmica em Psicologia é mais voltada para a área clínica, gerando poucos profissionais 

preparados para atuar no âmbito forense (Bandeira e Lago, 2009). Também se ressalta que 

o conhecimento técnico do psicólogo em determinadas circunstâncias, não permite que se 

faça a substituição por outro profissional. É o caso, por exemplo, do uso privativo de testes 

psicológicos, como dispõe o artigo 1º da Resolução 005/2012 do CFP: “Os Testes 

Psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, 

constituindo-se um método ou técnica de uso privativo do psicólogo, em decorrência do 

que dispõe o § 1° do Art. 13 da Lei n° 4.119/62“. 

Acerca do trabalho do psicólogo, evidenciou-se o desconhecimento quanto à 

abrangência da sua atuação: “eu precisei de um laudo, mas aí precisava de diagnóstico de 

doença mental, transtorno, né. Que me parece, salvo engano, vocês não tem... não tem 

autorização para dar CID, né. Não sei se eu tô correta. Então assim, eu nunca me vali de 

psicólogo que eu tive que nomear, ou que eu tive que pedir à prefeitura, nunca” (E2). 

Porém, o próprio CFP em sua Resolução n.º 007/2003, que institui o Manual de 

Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação 

psicológica, menciona a possibilidade de o atestado psicológico utilizar a Classificação 

Internacional de Doenças em vigor. 

Quanto à nomeação de psicólogo particular (não concursado) como perito, nenhum 

entrevistado mencionou ter adotado tal procedimento. Apesar de haver esta autorização no 

Código de Processo Civil (artigo 421), os entrevistados pontuam outras preferências e 

justificam: “veja... uma realidade de Vara de Família, né. É... noventa por cento das 

pessoas não tem condições financeiras. Então elas nem... o advogado muitas vezes não é o 

melhor advogado, o mais preparado” (E2); “como a gente já tem esse pessoal do quadro 

publico para nós é melhor porque não tem ônus” (E3). Dessa forma, o pagamento de 

honorários ao perito é um motivo para a não nomeação, tendo em vista que são as partes 

do processo que arcam com as custas periciais (artigo 33 do CPC). Além disso, uma 

entrevista menciona a satisfação com o trabalho realizado pelo profissional de sua equipe: 

“eu nunca me vali de psicólogo que eu tive que nomear, ou que eu tive que pedir à 

prefeitura, nunca... nossa psicóloga, sempre deu conta, atendeu a demanda do juiz, na 



46 

 

verdade, né” (E2). Cabe lembrar que uma vez nomeado, o perito passa a exercer função 

pública, mesmo não integrando o quadro judiciário, conforme disposto o artigo 139 do 

CPC.  

Uma entrevista menciona um caso no qual o profissional foi custeado pelas partes, 

mas não foi nomeado pelo juiz: “eu tive no caso um divorcio que estava sendo discutida a 

guarda da criança, e havia uma noticia de eventual abuso praticado por um dos pais, 

então a criança muito nova não conseguia relatar isso com tranquilidade, não conseguia 

contar, mas começou a apresentar diversos problemas na escola, problemas de 

relacionamento, que o outro pai ou mãe enfim, é, desconfiou do que tivesse ocorrido e 

achou que a criança não tivesse contando por medo, então por conta disso, um dos pais, o 

inocente, queria descobrir a verdade para que fosse tomadas as medidas legais cabíveis 

para, inclusive o afastamento do pai eventualmente, enfim... por outro lado o outro o que 

estava sendo acusado, apontado como autor de abuso queria, é na visão dele demonstrar 

que ele não fez nada, que ele era inocente, etc., então ambos os pais estavam interessados 

na pericia então no mínimo um perito psicólogo” (E4). Embora não habilitado como 

perito, o psicólogo exerceu uma função de auxílio na tomada de decisão do magistrado. 

Porém, ressalta-se que, nessa situação, as obrigações do psicólogo são distintas caso fosse 

formalmente nomeado perito. 

Nem sempre o psicólogo vinculado à Vara de Família possui conhecimento 

necessário para atuar na área forense, podendo o magistrado se valer de documentos de 

outros profissionais para embasar sua decisão, mesmo não sendo formalmente incumbido 

na função de perito, como afirmado na entrevista acima. No discurso apresentado pelo 

magistrado, também é demonstrada a importância de o psicólogo conhecer determinados 

assuntos que permeiam as demandas familiares, como o abuso sexual e alienação parental, 

questões eminentemente estudadas pela psicologia forense. Bandeira e Lago (2009) 

demonstraram em sua pesquisa que apenas 16% dos psicólogos participantes cursaram 

alguma disciplina relacionada à psicologia jurídica em sua graduação, e que 80% dos 

participantes afirmaram ter a necessidade de buscar este conhecimento por meio de cursos 

de extensão, aperfeiçoamento ou capacitação. Com os resultados obtidos pelos autores, 

revelou-se a necessidade de incluir os tópicos referentes à psicologia jurídica na formação 

acadêmica. 

Quanto aos critérios utilizados para a eventual escolha de um psicólogo perito 

(particular), de modo geral, quatro entrevistados mencionaram como critério a indicação. 
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Três mencionaram a indicação pelos colegas: “a gente tenta é, escolher por indicação se 

alguém já usou o psicólogo em uma pericia anterior” (E3). Um entrevistado mencionou a 

indicação pelo Conselho Regional de Psicologia: “o que eu faço, é oficiar pro conselho 

regional de psicologia e pedir a indicação de um profissional naquela região, naquela 

área que possa atuar com perito, funciona assim” (E4). Dois entrevistados mencionaram a 

questão do conhecimento técnico: “Alguém que tivesse familiaridade com a área. Por 

exemplo, se fosse necessidade de um psicólogo para fazer pericia numa criança, alguém 

que fosse envolvido com a área” (E1); “o juiz ele, ele, analisa os currículos que ele tem 

em mão geralmente, os profissionais das áreas entregam esses currículo.” (E4). 

Os critérios apontados pelos entrevistados para escolha de peritos merece um olhar 

cuidadoso. De fato, conforme dispõe o Código de Ética da Magistratura e a Lei Orgânica 

da Magistratura Nacional, o juiz possui como prerrogativa a independência, podendo 

utilizar o critério que, no seu entendimento, melhor cumpra a sua função. Essa liberdade de 

escolha também é disposta pelo Código de Processo Civil. Ressalta-se também a função do 

perito, que, por disposição legal, deve ter conhecimento especializado no assunto. Por 

outro lado, conforme a literatura demonstra, no Brasil, o conhecimento especializado da 

Psicologia na área forense é recente, e pouco conhecido. O Conselho Federal de Psicologia 

reconheceu a especialização em Psicologia Jurídica em 2001, e ainda assim, não há 

critérios definidos para a atuação do profissional nesta área. Ao menos no tocante aos 

assuntos relativos às demandas familiares, como guarda compartilhada, alienação parental, 

e abuso sexual (Bandeira e Lago, 2009). Diante disso, exige-se cautela na escolha do 

profissional, de modo a não ferir as prerrogativas dos magistrados e cumprir com a 

determinação legal exigida à perícia. 

 

2) Perícia propriamente dita 

Quando questionados quanto aos motivos que levam a requisitar uma perícia, 

disputa de guarda e regulamentação de visitas foram os motivos apresentados como os que 

mais demandam a requisição: “Olha na área de família em especial, é, quando se trata de 

discussão de guarda” (E5). 

Três entrevistados apontaram como motivo para requisitar perícia psicológica 

situações que envolvem criança em situação de risco. Nesse caso, identificada a situação 

de risco, a demanda se encaminha para a Vara de Infância e Juventude e (ou) Vara 

Criminal: “a competência em relação à guarda se estabelece em relação ao risco do 
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menor. Se a criança esta em situação de risco, Vara da Infância e Juventude. Se não é 

situação de risco, Vara de Família” (E1). O que ocorre, é que em Comarcas de Vara 

única, há acúmulo de competências, sobrepondo-se aos magistrados as funções das Varas 

de Família, Infância e Juventude, e Criminal. Dessa forma, o próprio juiz que coordenou a 

perícia na Vara de Família aplicará a Medida de Proteção prevista pelos artigos 98 e 

seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente (competência da Vara de Infância e 

Juventude). Esta é a chamada competência cumulativa do juízo. Nas comarcas em que há 

apenas um juiz, tem ele jurisdição plena, ou seja, competência cumulativa. Se houver mais 

de um juiz na mesma comarca, cumpre indagar se tem idênticas funções jurisdicionais, isto 

é, se tem competência cumulativa, ou se existem varas privativas ou especializadas para 

causas que versem sobre determinadas relações jurídicas (Santos, 2002). 

Distintamente da área criminal, em Varas de Família não se trata de examinar a 

periculosidade, alguma ausência ou prejuízo da capacidade ou discernimento ou sanidade 

mental. Ao menos em princípio. Em muitas das alegações para guarda de filhos estão 

acusações de infidelidade, uso de drogas, desvio de conduta, menor renda, trabalho fora de 

casa, ou menor escolaridade do outro cônjuge. É sobre essas alegações que o juiz 

trabalhará formulando seus quesitos a serem investigados pelo perito, formulando uma 

verdade sobre os sujeitos (Gonçalves e Brandão, 2005). Assim, ressalta-se a relevância do 

psicólogo que atua nessa área conhecer matérias que auxiliem nestes casos, como 

desenvolvimento infantil, dinâmica familiar, estilos parentais e maus tratos. Neste sentido, 

“maus tratos infantis inclui abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual e negligência” 

(Gomide, 2006, pg.17). Disciplinas estas que nem sempre se apresentam nos cursos de 

graduação em Psicologia, ou se apresentam, são de forma superficial. 

Famílias que se desorganizam produzem conflito em todos os membros da família. 

O resultado da organização de uma família em constante conflito é confuso, com vínculos 

rompidos e emocionalmente adoecidos, configuração bastante comum nos processos 

judiciais de disputa de guarda e regulamentação de visitas. Neste sentido, Gomide (2006) 

menciona que as práticas educativas adotadas pelos pais objetivando educar, socializar e 

controlar o comportamento de seus filhos se constitui num estilo parental, que é o 

resultado da confluência de práticas parentais positivas e negativas. A compreensão e 

aplicação de estudos sobre estilos parentais levam a um relacionamento harmonioso e 

efetivo entre pais e filhos, inibindo comportamentos antissociais. Daí porque torna-se 
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fundamental que os psicólogos que atuam junto às Varas de Família tenham domínio 

desses assuntos. 

Dentre as situações que demandam o conhecimento psicológico nos processos, as 

entrevistas apontaram as situações de abuso sexual e alienação parental: “o que é mais 

difícil e tortuoso para nós juízes é a questão do abuso sexual de uma criança né, porque 

às vezes a criança relata uma situação, a criança é muito pequena e a gente fica em 

duvida, né” (E3). 

De fato, a literatura demonstra a complexidade que envolve as situações de abuso 

sexual intrafamiliar. Constitui-se em uma das formas mais graves de violência, gerando 

muitos efeitos negativos no desenvolvimento da vítima. De acordo com Habigzang e 

Koller (2011), o abuso sexual caracteriza-se pelo “envolvimento de uma criança ou 

adolescente em atividade sexual que essa não compreende totalmente, que é incapaz de dar 

consentimento, para a qual a criança não está preparada devido ao estágio de 

desenvolvimento, ou que viola as leis ou tabus da sociedade” (pg.11). Nesse contexto, os 

autores afirmam que é no meio familiar que tem ocorrido a maioria dos casos de abuso 

sexual contra crianças e adolescentes, casos em que o agressor desempenha um papel de 

cuidador, apresentando ou não laços de consaguinidade com a vítima. Na esteira desse 

entendimento, Santos e Dell’Aglio (2010) descrevem que o abuso sexual intrafamiliar, na 

sua maioria, não deixa marcas físicas nas vítimas, sendo perpetrado por pessoas 

diretamente ligadas a elas, exercendo algum poder sobre as mesmas. O fato de não utilizar 

força ou violência física no abuso está relacionado com a lealdade e confiança que a 

criança deposita no agressor, o que é utilizado para conseguir o seu silêncio. 

No abuso intrafamiliar, existem condições que atuam na continuidade do ciclo do 

abuso sexual. A “Síndrome do Segredo” e a “Síndrome da Adição” são duas condições que 

aparecem interligadas neste contexto. A Síndrome do Segredo está relacionada com as 

ameaças e barganhas que o agressor utiliza para manter a situação abusiva em segredo, 

tendo em vista que este sabe que sua conduta é reprovável legal e moralmente. Já a 

Síndrome da Adição tem relação com o comportamento compulsivo do agressor diante da 

vítima. Apesar de saber que seu comportamento é errado, o abuso ocorre devido a um 

descontrole de impulso (Habigzang e Koller, 2011). Sobre tais condições, Furniss (1993) 

ensina que as síndromes de segredo e adição são síndromes interligadas. O abuso sexual é 

um aditivo para a pessoa que abusa, e a “droga” é uma criança estruturalmente dependente. 

Na maioria dos casos, a mesma pessoa que abusa é a que representa uma figura parental. 
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Nos estudos de Habigzang, Koller, Azevedo e Machado (2005), concluiu-se que os 

principais fatores de risco em famílias incestuosas são a presença de padrasto na família, 

abuso de álcool ou drogas, desemprego, mãe passiva ou ausente, pais desocupados ou 

cuidando dos filhos por longos períodos e dificuldades econômicas. Também foi 

identificada no estudo a presença de outras formas de violência familiar, como negligência 

e abusos psicológicos e físicos contra as crianças, assim como violência física conjugal. E, 

a revelação do abuso sexual demonstrou modificar a configuração familiar, uma vez que 

os dados apontaram o rompimento das relações conjugais ou o afastamento da criança do 

convívio com os familiares. 

É abordada nas entrevistas, também, a delicada questão da alienação parental. 

Originalmente, o termo Alienação Parental foi associado a um transtorno psicológico, 

proposto por Richard A. Gardner, psiquiatra norte-americano, que utilizava a expressão 

“Síndrome de Alienação Parental”. Gardner definia a Alienação Parental como “um 

distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de 

custódia de crianças” (Gardner, 2002). Nesse quadro, Gardner considerava a Alienação 

Parental uma síndrome, caracterizada por um conjunto de sintomas, e que seria passível de 

ser inclusa no DSM-IV. Porém, a alienação parental não está presente no DSM-IV.  

Portanto, não é caraterizada como síndrome. 

No Brasil, o Projeto da Lei n.º 12.318/2010, que regulamenta questões referentes à 

Alienação Parental, foi apresentada na Câmara dos Deputados pelo Deputado Régis de 

Oliveira, tendo sido aprovada em julho de 2010 e sancionada pelo Presidente da República 

em agosto de 2010. Diferentemente do que propunha Gardner, a definição de Alienação 

Parental dada pela Lei n.º 12.318/2010 não trata o processo de alienação necessariamente 

como uma patologia, mas como uma conduta dos pais merecedora de intervenção judicial 

(Dias, 2010) e que necessita de perícia adequada a fim de ser identificada. 

Considerando a complexidade que envolve a questão do abuso sexual e da 

alienação parental, e a recorrência destes temas nas Varas de Família, torna-se 

fundamental o domínio destes temas pelo psicólogo que atua nesta área. Por outro lado, é 

escasso o conteúdo desses assuntos nos cursos de graduação em Psicologia (Bandeira e 

Lago, 2009). 

Em relação às demandas que dispensam a perícia psicológica, três entrevistados 

mencionaram o divórcio e o pedido de alimentos. Também foi mencionada a dissolução de 

união estável, situações em que o magistrado não vislumbra situação de risco ao menor e 
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se houver acordo entre as partes: “a disputa de guarda em que não há situação de risco, o 

pai brigando pela disputa de filhos, porque um quer ficar com o filho, não tem declaração 

de que há abuso, ou qualquer tipo de negligencia, então nesses casos a vara de família a 

gente fala né, dispensa, divorcio não precisa” (E3). Dois entrevistados mencionaram que 

não há situação que exclui por completo a atuação do psicólogo: “em direito de família é 

tudo subjetivo, tudo envolve o afeto tudo envolve a pessoa, né, o humano, então o ser humano, 

então fica difícil excluir de forma absoluta uma determinada, um determinado tipo de caso” (E4). 

A ideia apresentada pelo magistrado se refere a um dos princípios basilares do 

Direito de Família atual, que é o afeto. Com o advento da Constituição Federal/88 a 

família passou a se fundamentar na afetividade. A realização pessoal mediante o afeto na 

convivência é a função básica da família de nossa época. As outras funções, como a 

procracional e a econômica, desapareceram ou apenas desempenham papel secundário 

(Lôbo, 2009). Considerando que o Direito não delimita de forma específica o conceito de 

afeto, torna-se fundamental a intervenção da Psicologia neste campo. 

Em relação à adequação da perícia quanto ao solicitado (o que torna a perícia 

esclarecedora), todos os entrevistados mencionaram que o laudo pode e deve apresentar 

além do que foi perguntado (se for relevante para sua tomada de decisão): “A elaboração e 

o resultado de perícia normalmente se da através de quesitos que são perguntas... mas se 

eventualmente o perito expert entender que existe outro elemento de significado que não 

foi objeto das perguntas elaboradas pelas partes ou mesmo pelas perguntas formuladas 

pelo juiz acho que nada impede que ele emita opinião. Mas desde que não seja opinião 

única e exclusivamente de caráter subjetivo, né” (E1). 

A questão da limitação do laudo ficar adstrito aos quesitos pode gerar conflitos ao 

psicólogo, quando realizada a leitura do artigo 8º da Resolução n.º 008/2010 do CFP, que 

dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico. A Resolução 

menciona que “o assistente técnico... restringirá sua análise ao estudo psicológico 

resultante da perícia”. Porém, corroborando com o discurso dos magistrados entrevistados, 

a questão da limitação da perícia não é prevista pelo Código de Processo Civil. O que é 

ressaltado é que o profissional deve comprovar suas alegações, descrevendo o método e a 

linha teórica seguidos. Isso não se confunde com o disposto no artigo 8º da referida 

Resolução, que dispõe que o profissional não deve “adentrar nas decisões, que são 

exclusivamente às atribuições do magistrado”. Este fato é ilustrado por um entrevistado: 

“Nós, os juristas, aplicamos a lei. Mas elementos, outros elementos nos autos são 
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necessários. Então tem que saber sopesar até... sob pena de risco da sentença virar um 

tratado em psicologia e não a aplicação do direito ao caso concreto com o subsidio 

emprestado por um técnico na matéria de psicologia. Não esquecendo que o... diziam os 

romanos: o juiz é o perito peritorium, é o perito dos peritos” (E1). 

Quanto à credibilidade da perícia, três entrevistados enfatizaram a relação com o 

documento escrito, a forma de expor as informações no laudo: “o trabalho dele vai ser 

mais positivo quando ele trouxer de forma mais eficiente àqueles dados necessários para 

o juiz decidir com justiça a questão que está posta em discussão” (E4). Neste caso, para os 

magistrados, a credibilidade da perícia reside nas informações prestadas por escrito no 

laudo. Ressaltam-se a fundamentação técnica, a clareza de raciocínio, exposição de todos 

os elementos pertinentes ao caso, sequência lógica e conclusão. Sobre a redação dos 

laudos, a Resolução 07/2003 do CFP, que dispõe sobre a elaboração de documentos 

escritos pelo psicólogo, determina que a comunicação deve-se apresentar de forma clara, 

concisa e harmônica. Corrobora, assim, com o mencionado pelos magistrados, a fim de 

atribuir credibilidade à perícia. 

Nesse sentido, Kreeger (2003) afirma que os juízes não possuem formação em 

dinâmica familiar e desenvolvimento infantil, e são chamados a tomar decisões em casos 

complexos, com desdobramentos ao longo da vida de todos os membros da família. A 

autora menciona, também, que as revistas e os artigos acadêmicos sobre o assunto são de 

grande utilidade para advogados e juízes de família. Desta forma, é essencial que a escrita 

da perícia seja acessível aos operadores do Direito em linguagem que eles possam 

compreender. Mas também, que os juízes busquem na literatura científica um maior 

conhecimento sobre os assuntos que permeiam as Varas de Família. 

Deve-se compreender que Psicologia e Direito se constituem em saberes 

complementares, porém estruturalmente diferentes. Grossmam e Okun (2003) afirmam que 

existe uma tensão entre Psicologia e Direito há anos. Esses campos estão entranhados em 

sistemas culturais profissionais diferentes. A Psicologia se baseia em dados empíricos para 

subsidiar observações sobre o comportamento e o desenvolvimento humano; o Direito se 

baseia em legislação e jurisprudência. O sistema jurídico observa na família conexões 

lineares de causa e efeito entre os indivíduos, enquanto a Psicologia familiar foca a família 

inserida em sistemas socioculturais maiores, buscando uma causalidade multifatorial. 

Ainda no tocante à credibilidade, quatro entrevistas mencionaram a pessoa 

(psicólogo) como sendo fundamental para a credibilidade da perícia: “é a idoneidade 
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também da pessoa” (E1). E, uma entrevista menciona o pressuposto de que o profissional 

que atua na área do Direito de Família conheça os assuntos que permeiam essas demandas: 

“por certo se ele vai trabalhar com alienação parental me parece que ele tem que 

conhecer sobre alienação parental, talvez isso já faça parte do currículo da própria 

faculdade” (E5). 

Das cinco entrevistas que mencionaram a pessoa do psicólogo como importante 

para a credibilidade da perícia, um mencionou a presunção de credibilidade por ser o 

profissional integrante do Poder Judiciário (E3) e dois, a presunção de que o conhecimento 

para atuar na área é adquirido no curso de graduação (E4). Porém, como já colocado, os 

conteúdos que permeiam as demandas familiares não são ministrados, no geral, nas 

faculdades de Psicologia no Brasil (Bandeira e Lago, 2009). E, para tomar posse no cargo 

de psicólogo do Tribunal de Justiça, a única exigência é a graduação em Psicologia. 

Portanto, nessas circunstâncias torna-se delicada esta presunção de credibilidade pericial 

com base no conhecimento do profissional. 

Sobre o conhecimento para atuar com a psicologia forense familiar, Grossman e 

Okun (2003) mencionam que os psicólogos precisam estar familiarizados com o direito e 

os regulamentos relativos a questões como guarda e visitação; abuso de crianças, cônjuges 

e idosos, e relacionamentos éticos com advogados. Se o psicólogo familiar pretende tomar 

parte ativa em trabalho de tribunal, ele precisa ser treinado em psicologia forense familiar. 

Além disso, o treinamento formal deve incluir o conhecimento do direito de família, 

guarda, competência parental, vínculos entre filhos e pais, atividades de testemunhas 

peritas e outros papéis de consultoria forense. 

Em relação às expectativas da perícia, todos os entrevistados mencionaram que, de 

forma geral, a perícia deve atender ao melhor interesse da criança envolvida no processo, 

seja quando não há nenhuma infração cometida pelos pais, seja quando presente alguma 

situação de risco: “eu tenho que descobrir qual o pai que tem melhores condições de 

exercer o poder familiar, quando há declaração de que há algum tipo de abuso e situação 

de risco” (E3). 

De fato, o melhor interesse da criança não é só disposição constitucional (artigo 

227 da Constituição Federal) e do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também é 

princípio do Direito de Família. De acordo com Lôbo (2009), este princípio é um reflexo 

do caráter integral da doutrina dos direitos da criança e dos direitos humanos em geral. 

Não é uma recomendação ética, mas uma diretriz determinante nas relações da criança e 
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do adolescente com seus pais, com sua família, com a sociedade e com o Estado. Nesse 

sentido, os magistrados mostram-se preocupados em cumprir estas determinações legais. 

O que pode gerar conflito prático na perícia ao atender ao princípio do melhor 

interesse da criança é quando não há situação de risco evidente, de modo que o psicólogo é 

chamado a identificar um dos pais para definir a guarda. Em uma entrevista, é mencionado 

esse problema: “o problema mais difícil de julgar é guarda, quando o pai e a mãe não tem 

problema (risos) Então assim... porque se um pai, por exemplo, e alcoolista, né, a gente 

sabe que esse pai vai bater nessa criança...” (E2). 

Essa problemática é trazida por Gonçalves e Brandão (2005), que afirmam que a 

perícia é frequentemente solicitada para a averiguação de periculosidade, condições de 

discernimento ou sanidade mental. No caso das Varas de Família, não se trata desses 

assuntos, ao menos em princípio. Dessa forma, espera-se que o resultado da perícia aponte 

aquele genitor que reúne melhores condições para a guarda dos filhos (ou ambos, ou até 

mesmo nenhum dos genitores). 

 

3) Assistência técnica 

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade da assistência técnica na parte 

que trata da prova pericial. O assistente técnico é o profissional habilitado que atua 

auxiliando as partes do processo. Nesse sentido, quanto à opinião sobre a assistência 

técnica, quatro entrevistados mencionaram que apesar da previsão legal, não se trata de 

uma prática comum nas Varas de Família. Até mesmo o entrevistado com maior 

experiência na magistratura (17 anos) mencionou que é pouco comum essa situação: “tem 

a possibilidade legal, mas eu não tenho visto requerimentos nesse sentido” (E2). Dois 

entrevistados mencionaram que a atuação do assistente técnico implica o pagamento dos 

honorários do profissional, o que seria o motivo pelo qual é pouco utilizado: “as partes 

tem que aceitar a proposta de honorários. Dos honorários pedidos pelo profissional” 

(E1). 

O artigo 33 do Código de Processo Civil menciona que cada parte pagará a 

remuneração do assistente técnico que houver indicado. E assim sendo, conforme 

apresentado nas entrevistas, a figura do assistente técnico passa a não ser frequente, pois 

implica aceitar a proposta de honorários do profissional. Por outro lado, esse fato não 

descarta a utilização deste serviço pelas partes que possuem condições financeiras de arcar 

com o serviço do assistente técnico: “claro que se você tivesse julgando uma demanda do 
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filho da ministra com a filha... sabe? Ou filho do empresário, que envolve uma situação... 

digamos... mais delicada, por conta da situação destas pessoas, os advogados 

provavelmente requisitariam esse tipo de trabalho” (E2). Assim, considerando que nem 

sempre as partes possuem acesso a um profissional bem qualificado para auxiliá-los, e que 

os profissionais integrantes do Poder Judiciário são de confiança do magistrado, e nem 

sempre possuem conhecimento específico de demandas familiares, ocorre uma 

desigualdade processual, lesionando os princípios constitucionais do contraditório e ampla 

defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes”).  

Quando questionados sobre a possibilidade de divergência entre o perito e o 

assistente técnico, quatro magistrados mencionaram que se valeriam de outras provas do 

processo para decidir, incluindo depoimento das partes ou requisição de nova perícia: “O 

juiz pode determinar uma nova pericia” (E4). O discurso apresentado pelos entrevistados 

corrobora com o artigo 437 do Código de Processo Civil, que dispõe que “o juiz poderá 

determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a 

matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida”. 

Dois entrevistados afirmaram que nada impede acatar o resultado apresentado pelo 

assistente técnico em detrimento do resultado da perícia: “eu posso entender que o laudo 

daquele psicólogo indicado pela parte é mais completo, mas verossímil do que aquele 

elaborado pelo perito nomeado pelo juiz, eu posso acata-lo sim em detrimento do outro, 

desde que eu faço motivadamente” (E3). Por outro lado, outros dois entrevistados 

mencionaram que valoram a prova produzida pelo assistente técnico de forma 

diferenciada, por considerarem a natureza do trabalho do assistente técnico parcial: 

“ninguém vai trazer testemunhas para falar contra ela” (E5). De fato, o artigo 422 do 

Código de Processo Civil menciona que “os assistentes técnicos são de confiança da parte, 

não sujeitos a impedimento ou suspeição”. Desta forma, naturalmente uma parte que tenha 

um documento que venha a prejudicá-lo não será levada ao processo. Considerando, 

entretanto, que o profissional que elabore o parecer siga o Código de Ética da sua 

profissão, no presente caso, dos psicólogos. 

Ainda no tocante à assistência técnica, três entrevistados ressaltaram que, ao 

valorar as provas do processo, seguem o princípio do livre convencimento motivado: “ele 

não fica atrelado ao que o perito decidir, ele pode decidir diferentemente do que o perito 
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definiu, desde que ele de acordo com a constituição federal fundamente as decisões” (E4). 

Essa característica da atuação dos magistrados é prevista pelo artigo 131 do Código de 

Processo civil, que diz que “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 

circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá 

indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”, e pelo artigo 436: “o 

juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros 

elementos ou fatos provados nos autos”. Segundo Júnior e Nery (2010), o juiz não pode 

utilizar fórmulas genéricas que nada dizem. Ao decidir, não basta deferir ou indeferir o 

pedido por falta de amparo legal. É preciso dizer qual o dispositivo legal que proíbe a 

pretensão da parte e porque é aplicável ao caso concreto. 

 

4) Sentença 

Todos os entrevistados mencionaram que ao acolherem o laudo do perito, fazem 

esta referência na sentença: “Referencio, cito, transcrevo” (E2). Em regra, a sentença tem 

como objetivo declarar um direito (Júnior, 2010). E nesta declaração do direito pretendido 

por uma parte, cabe ao juiz fundamentar sua decisão. Ressalta-se que a falta dessa 

fundamentação implica o descumprimento de um dispositivo constitucional (artigo 93, IX, 

da Constituição Federal), sendo passível de nulidade. Dessa forma, o laudo pericial 

constante nos autos torna-se peça fundamental para o magistrado embasar sua decisão. 

Um entrevistado mencionou que o não acolhimento do laudo pericial na sentença 

pode se dar por entender que o documento não é imparcial ou por ser mal feito: “Pode ser 

que eu não acolha aquele laudo, entendo que ele é parcial, que não foi bem redigido, que 

ele não analisou o que eu queria que ele analisasse, o que ele usou uma forma 

tendenciosa, aí vai, cada julgador tem a liberdade de acolher ou não o laudo” (E3). De 

fato, a perícia, ao contrário da assistência técnica, deve ser realizada de forma a auxiliar o 

magistrado, e não a uma das partes. Evidentemente, o resultado tenderá a apontar o direito 

de uma parte ou de outra. Mas a elaboração da perícia deve ser imparcial. Rovinski (2007) 

diz que o psicólogo perito, ao manter a relação com periciado, deve ter em mente quem é 

seu cliente, no caso, o Poder Judiciário. Ainda que seu trabalho seja centrado na avaliação 

de um sujeito determinado, esta relação encontra-se intermediada pela solicitação de um 

agente jurídico. Esse encaminhamento para perícia só surge por determinação do juiz (ou 

do advogado, no caso da assistência técnica). 
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Outra questão apontada pelo entrevistado, como motivo para não acolher o laudo 

pericial, é o fato de ser mal elaborado. Neste sentido, o Conselho Federal de Psicologia, na 

Resolução n.º 7/2003 apresenta a estrutura básica do laudo, que deve conter identificação, 

descrição da demanda, procedimentos, análise e conclusão. Por outro lado, essa 

determinação é para os documentos escritos de forma geral, e não especificamente para a 

área forense. O que é importante ressaltar é que os técnicos precisam estar preparados para 

fornecer informações seguras por meio de métodos científicos para pessoas que não têm 

essa abordagem em seu enfoque de trabalho (Rovinski, 2007). 

No que toca à divergência entre o resultado da perícia e a sentença do magistrado, 

dois entrevistados mencionaram que é um fato pouco provável: “é muito raro um juiz não 

acolher um laudo pericial, porque quando a gente pede uma pericia a gente está 

solicitando, é, que uma pessoa com conhecimentos técnicos que o juiz não tem” (E3). Por 

outro lado, outros dois entrevistados mencionaram que, quando não acolhem o laudo, 

buscam no processo outros elementos que fundamentem suas decisões: “O magistrado vai 

ter que encontrar elementos dentro autos para se... para ter fundamentos para a decisão 

que eventualmente podem... podem colidir com o entendimento do perito, seja o psicólogo, 

indo até no sentido de um dos assistentes técnicos” (E1). Mediante o exposto pelos 

entrevistados, evidencia-se o poder que o magistrado tem ao tomar uma decisão. Por um 

lado, ele pode valer-se das provas para tomar uma decisão e, por outro, pode tomar uma 

decisão, e justificar pelas provas. Como afirma Dallari (1996), é possível invocar 

fundamentos teóricos para acobertar injustiças, alegando a simples aplicação da lei e uma 

neutralidade política. 

Dallari (1996) menciona a importância da preparação e atualização dos juízes. O 

autor afirma que deveria ser reforçados nos cursos de Direito a formação humanística, 

estimulando a aquisição de conhecimentos sobre a história e a realidade das sociedades 

humanas. Deveriam ser transmitidas noções básicas de disciplinas relacionadas com os 

comportamentos humanos, como a antropologia, sociologia e psicologia, pois estes 

aspectos sempre estarão presentes em todos os conflitos jurídicos. 

Entretanto, a esperada neutralidade também pode escapar ao perito. Um 

entrevistado menciona sua constatação de que muitos psicólogos são tendenciosos em seus 

pareceres, especialmente em se tratando da área da infância. E este seria um fator para 

elaborar suas decisões em sentido contrário ao laudo: “na área de infância, às vezes vem 

dos estabelecimentos dos adolescentes que estão abrigados... bem comum, a decisão sair 
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em sentido contrário, por vários motivos, algum motivo, por exemplo, normalmente os 

psicólogos tendem a indicar mais que já está na hora do menino progredir” (E5). Esse 

fato é particularmente importante quando é evidenciado o objetivo do trabalho do 

psicólogo na área forense. Rovinski (2007) diz que o agente jurídico solicita a avaliação 

psicológica a fim de responder a demandas específicas, como manter o cuidado com os 

filhos, responder por atos da vida civil ou desenvolver algum trabalho. O diagnóstico e a 

necessidade de tratamento psicológico não são a resposta final do trabalho, embora possam 

ser importantes para a compreensão do caso. É importante não transformar o processo de 

avaliação forense em contexto terapêutico. 

No caso da avaliação forense, é um desafio para os profissionais que receberam 

uma formação acadêmica essencialmente clínica. Os psicólogos tendem a exercer um 

papel terapêutico, buscando intervenções que procuram gerar mudanças no sujeito que está 

sendo avaliado. Enquanto os esforços do psicólogo clínico voltam-se para beneficiar o 

paciente por meio da relação terapêutica, o psicólogo da área forense deve buscar o 

esclarecimento da questão apresentada pelo litígio judicial (Rovinski, 2007). 

 

5) Depoimentos em juízo 

Dos cinco entrevistados, dois relataram experiências com depoimento de psicólogo 

em juízo. Não eram profissionais habilitados como perito ou assistente técnico, mas 

depuseram como testemunha em favor das partes. 

Um entrevistado ressaltou que ao depor em juízo, a psicóloga arrolada como 

testemunha modificou seu entendimento em relação à sua cliente: “foi arrolado como 

testemunha pela parte requerida, a psicóloga que atendia ela. Essa psicóloga compareceu 

em juízo. Num primeiro momento afirmando que a cliente dela, entre aspas, ou a paciente 

dela, seria pessoa que gozaria de idoneidade suficiente para continuar tendo contato com 

a filha. Porém, desconhecia, a psicóloga profissional que atendia a requerida, as provas 

constantes nos autos” (E1). Nesse caso, cabe ressaltar que não sendo o psicólogo perito ou 

assistente técnico, não está sujeito às obrigações inerentes a estas funções, mas sim, como 

testemunha e psicoterapeuta de sua cliente. Dessa forma, como no exercício de qualquer 

outra função, o psicólogo deve atender ao Código de Ética Profissional de sua classe, e 

atentar ao disposto ao artigo 415 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o 

compromisso da testemunha de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado. Portanto, 

considerando que o trabalho do profissional se desenvolvia exclusivamente em contexto 
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terapêutico, não teria como saber o que ocorria fora desse ambiente. Os depoimentos por 

psicólogos mencionados pelos entrevistados se constituem em uma forma de prova; porém 

de natureza distinta da pericial. São provas de natureza testemunhal. 

Em outra entrevista, é relatada a posição do psicólogo em um processo de guarda. 

No relato, o magistrado menciona que mesmo sendo contratado por uma parte, o psicólogo 

deve se posicionar de acordo com o que ele vê, e não como o genitor que contratou o 

serviço quer que veja: “Daí eu ouvi, até foi uma psicóloga muito coerente, né, assim... é 

importante que se relate o que se vê, e não o que o cliente quer que veja. Por exemplo 

assim, a psicóloga era contratada pelo pai. Então, é importante que ela relate o que ela 

vê, e não o que o pai quer que ela veja” (E2). Essa é uma posição delicada, pois a parte 

não irá juntar um documento aos autos que prejudique a sua pretensão na demanda 

judicial. Dessa forma, conforme o Código de Ética Profissional, ao psicólogo é dada a 

liberdade de recusar o caso, considerando que não exerce a função de perícia. E, também, 

possui o dever de informar ao seu cliente que o resultado de sua avaliação pode não 

beneficiá-lo. Porém, cabe ao advogado da parte a decisão de juntar ou não o documento 

produzido pelo psicólogo nos autos. Ressalvadas, por óbvio, situações de risco, 

especialmente no que toca ao direito da criança e do adolescente. 

Uma entrevistada não mencionou nenhum caso específico, mas relatou que existem 

muitos casos de depoimentos que envolvem abuso sexual infantil: “sem duvida casos 

complicadíssimos, principalmente envolvendo abuso sexual de criança pequena ou não 

tão pequena assim, que o envolvido nega o delito, não há vestígios materiais e a gente 

precisa contar só com a palavra da criança, né, e aí o psicólogo é fundamental para nos 

dizer se há fundamento daquelas declarações ou não, entendeu?” (E3). A situação que 

pode descrita pelo entrevistado refere-se ao chamado depoimento sem dano. Esta seria 

uma técnica diferenciada de colher depoimento de crianças e adolescentes. Estes seriam 

acomodados em salas especialmente projetadas com câmeras e microfones, sendo 

inquiridos por psicólogos ou assistentes sociais (Brito, 2008). De fato, como já exposto, a 

dinâmica de uma família pode inibir a revelação de abuso (Furniss, 1993). Brito (2008) 

ainda menciona que um dos argumentos para essa inquirição especial seria a dificuldade de 

se obter provas nessas situações, acarretando num baixo número de condenações de 

adultos que podem ter cometido violência contra crianças. Dessa forma, considerando a 

frequência de casos que envolvem abuso sexual nas demandas das Varas de Família, 
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conforme mencionado na entrevista, torna-se essencial um profissional preparado para 

atuar nessa situação. 

 

6) Críticas e sugestões 

Os entrevistados apresentaram, também, algumas críticas positivas e negativas, 

bem como sugestões, acerca da perícia psicológica realizada nas Varas de Família. Em 

relação às críticas positivas, três entrevistados mencionaram achar importante a atuação do 

psicólogo nesta área, especialmente para ter o olhar que o magistrado não tem nos casos 

que se apresentam: “o número de processos é muito grande, e se contar com o apoio de 

uma pessoa com conhecimento técnico específico que possa avaliar e trazer um subsídio 

novo ao processo além do que a experiência e o palpite”  (E1). De forma geral, o que os 

entrevistados mencionaram como elogio foi a própria proposta da perícia no processo, que 

é fornecer subsídios ao juiz para sua tomada de decisão. O profissional perito deve 

propiciar ao órgão jurisdicional a compreensão de determinado fato no processo mediante 

a utilização de conhecimento técnico especializado (Marinoni e Mitidiero, 2008). 

Em relação à crítica negativa, um entrevistado mencionou a falta de preparo dos 

profissionais para atuar na área de Direito de Família, não apenas em relação à psicologia 

forense, mas em relação ao conhecimento do próprio Direito: “eventualmente, alguns 

profissionais sem conhecimento das coisas do Direito, emitem laudos que pela brevidade e 

pela falta de fundamento, deixam de ser apreciados. Porque é muito fácil às vezes chegar 

e dar um laudo e dizer: “a criança está se sentindo ameaçada pelo pai. Ponto. Assinado 

psicólogo fulano”. Compreende?” (E1). Como já mencionado, o ensino da psicologia 

forense não é comum nos cursos de graduação em Psicologia no Brasil (Bandeira e Lago, 

2009). E, para atuar nesta área não há exigência de uma formação específica, ou 

especialização. Dessa forma, torna-se prejudicado o conhecimento de situações que 

envolvam demandas familiares, bem como o conhecimento de fundamentos do Direito. 

Em relação às sugestões para o trabalho do psicólogo perito nas Varas de Família, 

dois entrevistados mencionaram o trabalho continuado, como o acompanhamento 

psicológico e visitas supervisionadas às famílias:  “É uma coisa que eu tô tentando, que eu 

quero fazer, é um serviço supervisionado de visita” (E2). Este trabalho de 

acompanhamento mencionado pelos entrevistados ocorre em casos determinados pelos 

juízes, com a finalidade de proteger o interesse do menor, conforme preconiza o Estatuto 
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da Criança e do Adolescente. Por meio deste serviço de acompanhamento, é resguardado o 

direito da criança de convivência familiar e de estar segura de situações de risco. 

Outros dois entrevistados mencionaram como sugestão a formação específica para 

atuar nesta área: “eu penso uma psicologia forense né, envolvendo a área criminal, 

envolvendo a área civil, a vara de família, parece que, dentro da psicologia devem ter, é 

especialidades especificas relacionadas a cada uma dessas” (E4).  

As sugestões apresentadas pelos entrevistados referem-se a conhecimentos 

específicos da psicologia forense, que englobam conhecimento de abuso sexual, alienação 

parental, guarda compartilhada, estilos parentais, maus-tratos, bem como um trabalho 

continuado, de acompanhamento psicológico.  

 

Considerações Finais 

Considerando sua natureza qualitativa e exploratória, a pesquisa buscou analisar 

criticamente a opinião dos magistrados acerca da perícia psicológica, realizando um 

paralelo entre a fala dos entrevistados com a literatura sobre o assunto. Porém, a 

generalização dos resultados apresentados é uma limitação ao trabalho, tendo em vista 

principalmente o princípio da independência que norteia a atuação dos magistrados. 

Com resultados semelhantes, na pesquisa lusitana de Machado (2008), os 

magistrados mencionaram a preocupação com as alegações de abuso sexual, considerando 

um motivo essencial à requisição de perícia psicológica. Em seu estudo, os magistrados 

também mencionaram que a credibilidade da perícia reside em uma boa fundamentação e 

coerência com outras provas, bem como a redação de laudos com referência às fontes, 

acessibilidade de linguagem, fundamentação sólida e multidisciplinariedade. Em seus 

resultados, os magistrados mostraram preferência pela perícia realizada por entidades 

públicas, assim como no presente estudo. 

Em Curitiba/PR e na Região Metropolitana, a atuação do psicólogo forense ainda é 

recente. Nem todas as Comarcas apresentam profissionais que integram o quadro do Poder 

Judiciário. E mesmo a atuação de profissionais particulares é restrita. Porém, o Tribunal de 

Justiça do Paraná vem disponibilizando aos magistrados uma equipe técnica de apoio, 

constante de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Dessa forma, tem predominado 

como forma de avaliação nesta área o estudo psicossocial, que conta com o trabalho de 

uma equipe multidisciplinar, substituindo a vez da perícia psicológica. 
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Essa tendência da substituição da perícia psicológica pelo estudo psicossocial e do 

trabalho do psicólogo pela equipe multidisciplinar, tem implicações diversas. Se, por um 

lado, o estudo psicossocial demonstra de forma mais ampla um caso, com vários pontos de 

vista sobre uma mesma situação, por outro, corre o risco de tornar-se vago, perdendo o 

foco da perícia que é justamente fornecer um olhar especializado sobre determinado 

assunto. Ademais, existem atividades fundamentais em uma avaliação, e que são 

exclusivas do psicólogo, como o caso da elaboração e utilização dos testes psicológicos. A 

amplitude da atuação dos psicólogos também parece ser ignorada, como a possibilidade de 

identificar transtornos mentais em documento escrito. 

Por outro lado, existem limitações ao trabalho do psicólogo que são apontadas pelo 

conselho profissional de sua classe. Mas que também são de desconhecimento dos 

magistrados. Estes manifestam sua preferência em documentos que apresentem “algo a 

mais”, identificando algo que não foi levantado pelos quesitos. De fato, o Código de 

Processo Civil não menciona nada sobre esta limitação. Porém, esta questão conflita com o 

disposto pela Resolução n.º 008/2010, do Conselho Federal de Psicologia, que determina 

que o profissional deve restringir sua análise ao estudo psicológico resultante da perícia (o 

que não se confunde em adentrar às decisões, que são exclusivamente dos magistrados). 

Outro apontamento que merece atenção é a formação do psicólogo que atua na área 

jurídica. Apesar de a perícia se constituir em essência uma especialidade, na prática essa 

especialidade parece ser de difícil comprovação, pois não há obrigatoriedade do 

profissional ter uma formação forense. 

Por fim, a perícia psicológica se constitui em um meio de prova a ser avaliada pelo 

Juiz. E, portanto, merece atenção a opinião dos magistrados acerca do trabalho que vem 

sendo realizado nesta área. São desconhecidas a amplitude e as restrições do trabalho do 

psicólogo na área jurídica; assim como da atuação dos magistrados. Assim sendo, este 

trabalho ressalta questões que podem elucidar o trabalho tanto do psicólogo forense como 

do juiz. Amplia-se, dessa forma, o contato entre os profissionais da Psicologia e do 

Direito, e consequentemente, contribui para o avanço da Psicologia Forense no Brasil. 

Ademais, o assunto deste artigo não se esgota nesta pesquisa; sugerem-se novos estudos 

complementares, como o desenvolvimento do contraponto deste trabalho, buscando a 

opinião de profissionais da Psicologia em relação à atuação dos operadores do Direito. 
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