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D E C I S Ã O  
 

                                               Vistos etc. 

Trata-se de requerimento de liminar nos autos da ação civil pública em 
referência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em face do CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA e do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO RIO DE 
JANEIRO, através da qual se objetiva a suspensão, imediata, da aplicação e dos 
efeitos da Resolução CFP nº. 10/2010, em todo o território nacional, bem como que 
os réus se abstenham de aplicar quaisquer penalidades aos Psicólogos que atuem 
em auxílio ao Ministério Público e ao Poder Judiciário na inquirição de crianças e 
adolescentes. 

Aduzem que por meio da Resolução CFP nº. 10/2010, que trata da 
“regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvidas em 
situação de violência, na Rede de Proteção”, o Conselho Federal de Psicologia – 
CFP  vedou ao psicólogo o papel de inquiridor no atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de violência (artigo 12, item III, do Anexo). 

Sustentam que tal restrição não encontra respaldo na Lei que dispõe 
sobre os cursos de formação em psicologia e sobre a profissão de Psicólogo (Lei nº. 
4.119/62).  

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 
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Argúem que, apesar do Conselho Federal de Psicologia ter afirmado em 
suas respostas ao Ministério Público Federal, não haver qualquer restrição do 
direito ao trabalho, bem como que somente se pretende assegurar a qualidade e 
tecnicidade do trabalho profissional em prol da sociedade atendida, houve efetiva 
restrição à liberdade profissional dos psicólogos, que viram suas atribuições 
garantidas previstas em lei serem irregularmente obstadas através de ato 
administrativo. 

Os autores entendem que “...a leitura da disciplina permite concluir que 
a Resolução CFP nº. 10/2010 inviabiliza a atuação dos psicólogos – mesmo 
aqueles com especialidade ou cargo efetivo na psicologia jurídica – como 
auxiliares da Justiça durante a colheita do depoimento da criança ou adolescente 
vítima de violência, restringindo a atuação desses profissionais ao 
acompanhamento e tratamento externo ao ato processual...”. 

Diante do estabelecido pelo artigo 5º, XIII, da Constituição Federal, bem 
como da ausência desta limitação profissional na legislação de regência, Lei 
4.119/62, que disciplina a profissão de psicólogo, a referida Resolução extrapola os 
limites da lei que deveria regulamentar, criando restrições indevidas ao exercício 
profissional de psicólogos, em afronta ao estabelecido na Carta Magna. 

É o breve relatório. 

Decido. 

No sistema jurídico-processual brasileiro, a exemplo do que ocorre na 
atuação dos peritos judiciais, o profissional nomeado exerce suas funções com 
plena liberdade de atuação dentro dos limites legais e dos preceitos éticos. 

A Resolução CFP nº. 10/2010, a despeito da alegada ofensa ao princípio 
da legalidade, entre outros aspectos de natureza constitucional, com o devido 
respeito aos seus idealizadores, parte da premissa equivocada de que o psicólogo 
estaria atuando como inquiridor no lugar do magistrado (?!?),  até porque não cabe 
aos auxiliares da Justiça a missão indelegável inerente ao exercício jurisdicional.  

Com efeito, o psicólogo não é incumbido de apurar. A rigor, o psicólogo 
não atua diretamente na inquirição. No caso, o psicólogo atua como intermediário 
qualificado com a finalidade precípua de proteção à criança e ao adolescente 
vitimados. 

A matéria, mutatis mutandis, foi objeto de apreciação pelo Poder 
Judiciário, no âmbito da Justiça Estadual do Rio Grande do  Sul (MS 5017910-
94.2010.404.7100), sendo reconhecido, em sede liminar, a prevalência do interesse 
público do Projeto de Depoimento sem Dano, em execução pelo Poder Judiciário 
do Estado do Rio Grande do Sul há vários anos, sobre o interesse veiculado pelo ato 
normativo atacado na inicial, editado pelo Conselho Federal de Psicologia, 
determinando a suspensão dos efeitos da Resolução em comento, no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a abstenção por parte 
do Conselho em aplicar penalidades aos profissionais servidores do Poder 
Judiciário e ao próprio Estado do Rio Grande do Sul.  

A decisão liminar foi confirmada na sentença respectiva, que reconheceu 
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que “... O deslinde da controvérsia, portanto, prende-se à análise da possibilidade 
de o Conselho Federal de Psicologia, no exercício de sua atribuição de orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo, editar norma que 
imponha restrições ao exercício profissional.  O princípio constitucional do direito 
ao livre exercício das profissões, insculpido no artigo 5º, XIII, da Constituição 
Federal, assegura que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A ressalva do 
referido dispositivo, qual seja, o atendimento das qualificações previstas em lei, 
deve ser interpretado do modo mais restritivo possível, pois impõe limite a uma 
liberdade pública que, do ponto de vista da vida em sociedade, é uma das mais 
importantes, na medida em que o trabalho é o principal meio para que o ser 
humano obtenha não só o sustento e os bens da vida, como também lhe garante 
uma vida com dignidade...” 

O sobredito decisum foi mantido, nos termos do Acórdão proferido nos 
autos da APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 5017910-
94.2010.404.7100, que em seus fundamentos ressaltou, em síntese, que “...A 
Constituição Federal prevê a liberdade para o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações previstas em lei em 
sentido estrito, não abrindo margem para regulamentação por meio de atos 
infra-legais. Nesse sentido, os conselhos profissionais não possuem competência 
para impor requisitos ou restrições ao exercício profissional, devendo limitarem-
se à disciplina e fiscalização das suas respectivas áreas. (...) O técnico facilitador, 
Psicólogo Judiciário, atua como um intérprete das particularidades da linguagem 
da criança e do adolescente, o que não importa em delegação da competência 
privativa do órgão julgador. (...) A oitiva realizada por psicólogo torna o 
ambiente mais confortável para a criança ou adolescente, proporcionando a 
produção da prova buscada e tornando mais evidentes eventuais invenções da 
vítima. O processo atinge seus objetivos (a verdade real) e, assim, a persecução 
penal tende à efetividade. Vedar a contribuição da psicologia jurídica para a 
busca da verdade material, ofende não só os direitos das crianças e adolescentes, 
como sujeitos, mas também os direitos da sociedade de forma geral na adequada 
prestação jurisdicional, e, ainda, dos réus, uma vez que a atividade do psicólogo 
contribui para o reconhecimento das "falsas memórias"...”. 

Acresça-se, por oportuno, que o Conselho Nacional de Justiça, através 
da Recomendação nº. 33, de 23 de novembro de 2012, recomendou aos Tribunais a 
criação de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência em processos judiciais, apresentando dentre as suas 
considerações: que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no 8.069, 
de 13 de julho de 1990), em seu artigo 28, § 1o e 100, parágrafo único, inciso XII, 
assegura à criança e ao adolescente o direito de terem sua opinião devidamente 
considerada e de serem previamente ouvidos por equipe interprofissional, 
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida; além da necessidade de se viabilizar a produção de provas 
testemunhais de maior confiabilidade e qualidade nas ações penais, bem como de 
identificar os casos de síndrome da alienação parental e outras questões de 
complexa apuração nos processos inerentes à dinâmica familiar, especialmente no 
âmbito forense; bem como que ao mesmo tempo em que se faz necessária a busca 
da verdade e a responsabilização do agressor – deve o sistema de justiça preservar 
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a criança e o adolescente, quer tenha sido vítima ou testemunha da violência, dada 
a natural dificuldade para expressar de forma clara os fatos ocorridos. 

Ademais, como salientado pelos autores, através do Programa 
“Depoimento sem Dano”, que consiste em proceder às inquirições de crianças, 
vitimas de violência, através de um psicólogo judiciário (que em uma sala diferente 
daquela na qual se desenrola a audiência, faz à criança as perguntas necessárias ao 
julgamento da causa, sendo possível ao juiz e ao acusado acompanhar o 
procedimento através de câmera filmadora e até mesmo intervir na inquirição, 
comunicando-se com o psicólogo), preserva-se a criança, eis que dispensa novas 
inquirições, potencializando-se a elucidação dos fatos e, ainda, resguarda-se a 
possibilidade do acusado de exercer o seu direito de defesa. 

Nesse contexto, à luz dos pressupostos legais, consubstanciados no 
fumus boni iuris e no periculum  in mora, impõe-se o deferimento da antecipação 
de tutela vindicada.  

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de 
determinar a suspensão, imediata, da aplicação e dos efeitos da Resolução CFP 
nº. 10/2010, em todo o território nacional, bem como que os réus se abstenham 
de aplicar quaisquer penalidades aos Psicólogos que atuem, no exercício 
profissional, em colaboração com  Ministério Público ou como auxiliar do Poder 
Judiciário, intermediando a inquirição de crianças e adolescentes, até ulterior 
decisão deste Juízo. 

Citem-se. 

Intimem-se para imediato cumprimento.  

Após, voltem-me conclusos. 
 

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2012. 
Assinado Eletronicamente 

ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO 
Juiz Federal Titular 
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