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RESUMO: 

Introdução: O presente trabalho de pesquisa busca compreender o papel do psicólogo jurídico bem como 

seu trabalho, demonstra ser uma área pouco conhecida e quando há o conhecimento este é realizado de 

forma errônea, vez que grande parte de sua atuação se confunde por inúmeras vezes com detetive, perito e 

até mesmo um profissional que está diretamente ligado a questões criminosas. Visto que, tratar da interseção 

jurídica, psicológica e social é algo que ainda precisa ser mais bem pesquisada e analisada pelas mais 

diferentes formas de conhecimento. Objetivo: Compreender sobre a avaliação psicológica no contexto da 

psicologia forense, e seus objetivos específicos: demonstrar os benefícios da avalição psicológica bem 

como da atuação do psicólogo, esclarecer o acesso dessa ferramenta a todos os mecanismos, e de referenciar 

o custo que requer para todo o sistema e o que restringe ao magistrado e às partes requererem uma avaliação 

psicológica. Metodologia: O foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica, a qual foi constituído 

através de materiais que já foram publicados podendo destacar artigos, livros e resoluções normativas 

pertinente ao tema deste. Resultados: Primeiramente o termo Psicólogo Jurídico é o termo mais abrangente 

para designar o profissional que presta serviço a todo e qualquer natureza jurídica. Assim, a Psicologia 

Jurídica, precisa estar vinculada ao Direito a partir de uma interligação intrínseca entre constituição 

humana, sem eximir-se das Leis que regem a sociedade. Percebe-se também que, cabe ao psicólogo emitir 

para o âmbito jurídico o parecer. Avaliou-se também que o psicólogo na condição de perito age com o 

intuito de auxiliar da Justiça, não cabendo a condição de substituir o magistrado no que condiz a ponderar 

questões pertinentes ao processo. Conclusão: O trabalho do Psicólogo Jurídico deve estar ligado ao Direito, 
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como um facilitador dos fins. Não cabe à Psicologia, como ciência, ocupar o espaço dos Magistrados ou 

mesmo dos Advogados e iniciar uma retórica questionadora dos tramites processuais, dolosos ou culposos, 

que tangem o indivíduo em pauta.  
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