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RESUMO 

 A obra de Sigmund Freud trouxe diversos conceitos que mudaram a visão de 

conduta humana e da racionalidade, fomentando, assim, uma mudança na visão do 

direito sobre os indivíduos. Conceitos como inconsciente, pré-consciente, consciente, 

libido, sublimação, ego, id, superego e a psicanálise como um todo passaram a ser 

relacionados a realidade jurídica, trazendo consigo a percepção da relativização do 

livre arbítrio, ademais, trouxe a observação das psicopatologias, a noção de impacto 

psicológico dos processos e a lógica do ordenamento jurídico segundo Freud. 

Portanto, o elo entre direito e a obra freudiana se ergue desde as falhas testemunhais, 

dotadas de significados inconscientes, até a ação penal sobre um sujeito infrator que 

porte alguma psicopatologia. 

Palavras-chave: conduta humana; racionalidade; inconsciente; psicanálise; 

relativização do livre arbítrio; psicopatologias. 

 

ABSTRACT  

 The work of Sigmund Freud brought several concepts that changed the vision 

of human conduct and rationality, thus fomenting a change in the view of the law on 

individuals. Concepts such as the unconscious, preconscious, conscious, libido, 

sublimation, ego, id, superego and psychoanalysis as a whole are now related to legal 
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reality, bringing with it the perception of relativization of free will, in addition, brought 

the observation of psychopathologies , The notion of psychological impact of the 

processes and the logic of the legal order according to Freud. Therefore, the link 

between law and Freudian work arises from witness failures, endowed with 

unconscious meanings, to criminal action on an offending subject who carries some 

psychopathology. 

KEYWORDS: Human conduct; rationality; unconscious; psychoanalysis; 

Relativization of free will; Psychopathology. 

 

INTRODUÇÃO 

 A obra de Freud gerou diversos debates e mudanças na concepção jurídica, 

pois ele teorizou a mente, impondo conceitos inovadores que geraram mudança na 

forma de se pensar o indivíduo e sua conduta, assim como o Direito estuda a conduta 

humana, por conseguinte, teve de se adaptar às concepções freudianas. Estas 

concepções seriam primeiramente as divisões do aparelho psíquico. 

 O aparelho psíquico seria dividido, primeiramente, em inconsciente, pré-

consciente e consciente. Primeiro, o inconsciente seria como o local da mente onde 

se resguardam as antigas memórias, os traumas e os desejos secretos da mente, ele 

é atemporal e dialético. Segundo, o pré-consciente seria a parte que armazena as 

informações que não estão conscientes naquele momento, mas podem ser acessadas 

quando necessárias. Terceiro, o consciente é a parte onde estão as memórias usadas 

no momento, é uma fase muito transitória. O aparelho psíquico seria também dividido 

em ego, superego e id. O id seria nossa parte primitiva, nossos instintos e desejo mais 

primitivos, ele é inconsciente e regido pelo prazer, nós já nascemos com ele formado, 

ao contrário do ego e superego que se desenvolvem à medida que temos de nos 

adaptar ao meio externo. Já o superego representa as pressões sociais sobre nós, ele 

tem uma parte inconsciente e outra consciente, ele acusa o id antes que os desejos 

do mesmo cheguem a consciência. Por fim, o ego é nosso “eu racional”, ele é 

consciente e é quem media a relação entre superego e id, ele está ligado a nossa 

capacidade de ser civilizados. 

 Além disso, a libido, nossa energia sexual, segundo Freud, seria o que nos 

motiva. Por ser uma energia sexual deseja-se coisas socialmente reprimidas, logo, 

essa libido passa por um processo de sublimação, que é o que nos permite ser 

sociáveis. 



 Por outro lado, a psicanálise serviria, portanto, como um método de interpretar 

o ser e compreendê-lo a partir desses conceitos, servindo como terapia. As 

psicopatologias podem ser descobertas e ponderadas pela psicanálise, os portadores 

desses transtornos mentais podem sofrer influência de uma realidade psíquica 

distorcida que os motivaria a atos irracionais e delitivos. Logo, o direito para 

compreender o ato criminoso deve levar em conta a tendência ao cometimento do 

delito impulsionada por uma psicopatologia. 

 A partir destes conceitos básicos freudianos pode-se deduzir diversas relações 

com o direito. Se o ser tem um inconsciente que é a maior parte dele e esse 

inconsciente não pode ser regido pela moral, além de ter um id que quer se manifestar 

a todo instante, como podemos culpa-lo integralmente por ter cometido um delito? 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Utilizou-se da busca de artigos pela plataforma Google Acadêmico, além disso, 

foram lidas algumas obras de Freud, como o livro “O mal-estar na civilização” e o livro 

“A interpretação dos sonhos”. As pesquisas foram feitas tanto para buscar artigos 

sobre a própria obra e história de Freud, independentemente do Direito e, a partir do 

entendimento da obra, buscou-se artigos relacionados com os termos “Freud” e 

“Direito”. Com os artigos encontrados, foram utilizados os métodos analítico, sintético 

e comparativo para estudar essa relação entre Direito e a obra freudiana. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 O modelo utilizado pelo pai da psicanálise afirma que a maior parte da mente 

corresponde ao inconsciente, uma porção incontrolável da mesma e influenciada por 

fatos dos quais sequer recorda-se. Acrescenta-se a essa afirmativa que o consciente 

é condicionado por essa mesma porção. Tal linha de pensamento vai na direção 

oposta ao fundamento de livre arbítrio do homem do paradigma clássico (anterior a 

Freud) e não se alinha ao pensamento lombrosiano do crime nato (contemporâneo ao 

autor). É importante lembrar que este padrão não se limita ao estudo psíquico por si, 

pois o completo controle da mente e a total imputabilidade da culpa eram base 

também para a construção do direito na época. 

 Na busca dos elementos incontroláveis pelo consciente, o olhar psicanalítico 

influenciou a criminologia que por sua vez mudou a maneira como o direito regula a 

conduta criminosa. Hoje aqueles que sofrem de moléstias mentais são interpretados 



como incapazes de assumir imputação penal total. A fim de representação prática, eis 

o artigo 26 do Código Penal brasileiro: 

 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz 

de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em 

virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. 

 

A norma como produto das reflexões jurídicas dificilmente admitiria este 

formato no século anterior às publicações psicanalíticas, no entanto as implicações 

da descoberta do inconsciente vão além da imputabilidade de culpa. O estudo do ato 

falho ou lapso de linguagem trouxe para o mundo jurídico uma nova interpretação dos 

depoimentos. Os lapsos são “escorregões” da fala que “furam” a barreira de censura 

que protege o consciente, – este trabalhando para distorcer o fato ocorrido no intuito 

de evitar a sanção penal – revelando a verdade sobre o fato ocorrido. Segundo Fiorelli 

e Mangini (2015, p. 48) “o consciente funciona como uma blindagem que a emoção 

rompe e permite vir à luz o conteúdo oculto no inconsciente”. 

A psicanálise além de provocar reflexões no direito em si, pode ser útil à prática 

da advocacia, – bem como outras carreiras jurídicas – por exemplo, no ramo do direito 

de família o advogado se depara cotidianamente com questões extrajurídicas. A 

disputa da guarda dos filhos é algo muito maior do que uma mera rivalidade entre os 

pais, envolve obviamente os filhos. Os danos dessa disputa podem deixar marcas no 

inconsciente da criança que se manifestarão imediata ou posteriormente. É claro que 

o papel de qualquer jurista é o de fornecer assistência jurídica e não psicológica, – 

aliás, a ação do psicólogo é bem-vinda nesta área justamente pela 

multidisciplinariedade requerida por este tipo de litígio – mas as noções psicanalíticas 

são fundamentais para que o profissional no mínimo compreenda o caso além da 

perspectiva forense. 

Ademais, a partir da interpretação de Freud pode-se ter outra visão sobre o 

ordenamento jurídico. Uma visão em que ao necessitar estar em sociedades cada vez 



mais ordenadas o homem teve de sublimar cada vez mais, reprimindo o Id, desta 

forma as normas serviriam para sublimar os homens, os deixando “civilizados” e 

punindo as exceções à regra, em tese esta punição fortalece a noção de uma ordem 

padrão.  

 

o Direito para Sigmund Freud: o ordenamento jurídico é uma forma de repressão 

punitiva (com poder sancionador de implicação de penas) que impele o indivíduo a 

limitar seus instintos ao plano do “Id”. Em caso contrário deve arcar com os ônus e 

gravames da exteriorização de tais instintos.(OLIVEIRA, 2011, p.11) 

É comum no ambiente jurídico fazer o uso do conhecimento de diversas áreas 

do saber com o fim de resolver os litígios, assim como elaborar normas e políticas 

públicas mais justas e eficientes. Tendo em vista as descobertas de Sigmund Freud a 

respeito da natureza humana, a influência destas observada no direito e as reflexões 

a serem realizadas, infere-se que estas são relevantes para o direito na medida que 

um dos entendimentos deste é o de ferramenta reguladora das relações sociais. 
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