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RESUMO O Patronato tem uma equipe multidisciplinar de professores, 

profissionais e graduandos das áreas de Administração, Direito, Serviço Social, 

Pedagogia e Psicologia para o atendimento dos egressos do Sistema 

Penitenciário. A psicologia atua com a Psicologia Forense. O objetivo deste 

estudo foi delinear o campo de atuação do psicólogo forense, a partir de uma 

abordagem qualitativa, com os recursos da pesquisa bibliográfica, para refletir 

sobre o papel deste profissional no Projeto Patronato.  
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ABSTRACT The Patronato has a multidisciplinary team of counselors, 

professionals and graduates from the areas of Administration, Law, Social Service, 

Pedagogy and Psychology to take care of the egress of the Penitentiary System. 

The Psychology acts within the Forensic Psychology. The objective of this study 

was to delineate the field of action of the forensic psychologist, based on a 

qualitative approach, with the resources of the bibliographic research, to reflect on 

the role of this professional in the Patronage Project.  
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INTRODUÇÃO  

Lei de Execução Penal (LEP) n° 7.2010/87, o Patronato é um órgão de 

Execução Penal em meio aberto e tem por objetivo promover ações de inclusão 

social dos assistidos através do monitoramento, fiscalização e acompanhamento 

do cumprimento das alternativas penais, cuja a conceitualização consiste em toda 

e qualquer forma de cumprimento de pena ou medida alternativa em meio aberto 
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(arts. 78 e 79). O Patronato dispõe de uma parceria com a Secretaria de Estado 

da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) e a Secretaria de Estado da 

Ciências, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). O projeto Patronato é composto 

por equipes multidisciplinares integradas por professores supervisores, 

profissionais recém formados e graduandos das áreas de Direito, Serviço Social, 

Psicologia, Pedagogia e Administração. O profissional de Psicologia tem, neste 

Programa, sua atuação pautada sob o enfoque da Psicologia Forense. 

 

O Patronato acompanha pessoas que estão em cumprimento de pena no 

regime aberto e semiaberto harmonizado. O regime semiaberto harmonizado não 

possui regularização na LEP, é uma jurisprudência pacificada pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Este regime é aplicado como uma alternativa à falta de 

vagas no sistema prisional adequado.  

 

OBJETIVO  

Apresentar o programa Patronato, de modo a definir conceitos e áreas de 

atuação da Psicologia Forense e caracterizar a função do Psicólogo no Programa 

Patronato. 

METODOLOGIA   

Esse trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica com revisão de 

artigos, cartilhas e livros que tratam sobre temas relacionados a Psicologia 

Forense.  

RESULTADO  

  Em um breve histórico da Psicologia forense destaca que para Gomide 

(2016), no século XIX psicólogos começaram a participar como especialistas e 

testemunhas em cortes. A autora destaca que em 1970 a American Psychological 

Association (APA) reconheceu Psicologia Forense com a criação da 41ª Divisão 

da Psicologia, sendo denominada de Psicologia, Direito e Sociedade, mas apenas 

em 2001 a APA criou como área de especialidade a Psicologia Clínica Forense. 

Neste mesmo ano o Conselho Federal de Psicologia criou a Especialização em 

Psicologia Jurídica (Resolução 02/2001). Em 2007, por meio de uma parceria 

entre o Departamento Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) e o Conselho 



 

Federal de Psicologia, foram publicadas as Diretrizes para Atuação e Formação 

dos Psicólogos do Sistema Prisional Brasileiro. 

Consta no Caderno de Tratamento Penal (2011), que o ingresso dos 

primeiros psicólogos no sistema penitenciário brasileiro ocorreu via Manicômio 

Judiciário, ou seja, começaram atuando no âmbito das medidas de segurança. 

Em relação às penas privativas de liberdade, a presença dos profissionais de 

psicologia deu-se a partir do final da década de 1970, concomitante à elaboração 

do projeto da Lei de Execução Penal (LEP), que começou a vigorar em 1984. 

Assim, nas Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil, publicada no 

Diário Oficial da União em 02 de dezembro de 1994, a assistência psicológica é 

incluída nos serviços de saúde e assistência sanitária, em alguns casos, o 

acompanhamento psicológico passa a ser requisitado pelos próprios juízes como 

pré-condição para a concessão de benefícios ao preso e é visto como importante 

etapa no processo de reintegração social.  

O psicólogo forense está mais vinculado ao Poder Judiciário do que às 

pessoas ou famílias que atende (Williams & Castro, 2016). Diferentemente de 

outras áreas da Psicologia, como a clínica, por exemplo, sua demanda não é 

espontânea e sim, decorrente de encaminhamentos. Desta forma, o sigilo 

também é diferente para o psicólogo forense, para não inviabilizar o seu trabalho, 

este profissional tem a prerrogativa de não seguir o art. 9ª do Código de Ética do 

Psicólogo, que explicita o dever do sigilo (Williams & Castro, 2016).  

Tendo em vista que o psicólogo forense não trabalha para a pessoa que 

está atendendo e sim para o Poder Judiciário, cabe mencionar alguns desafios e 

dificuldades decorrentes disso. Ao diferenciar avaliação forense da avaliação 

clínica, Melton, Petrila, Poythress e Slobogin (2007), mencionam alguns pontos de 

extrema relevância, como voluntariedade e validade. Como já mencionado, no 

contexto forense a demanda não é espontânea, logo, é inexistente a variável 

voluntariedade.  

Esse profissional pode atuar Conforme Gomide (2016), onde for necessário 

e tiver clientes ou família que possuem ligação com o sistema jurídico. A autora 

fez um agrupamento das atividades do psicólogo forense, dividindo em oito 



 

categorias: Psicologia do Crime, Avaliação Forense, Clínica Forense, Psicologia 

aplicada aos Programas de Prevenção, Psicologia da Policia, Assessoria, 

Pesquisa e Psicologia do Sistema Correcional. 

A Psicologia do Crime estuda os processos comportamentais do adulto e 

jovem infrator, ou seja, estuda como o comportamento criminoso é adquirido, 

evocado, mantido e modificado (Gomide, 2016). Outra categoria que a autora 

define e descreve é a Clínica Forense, responsável por intervir com vítimas de 

abuso, agressores, famílias que sofreram algum tipo de violência e equipes de 

segurança. A Psicologia aplicada aos Programas de Prevenção, para Gomide 

(2016), tem o objetivo de prevenir o desenvolvimento do comportamento 

antissocial. A Psicologia da Polícia é uma área ainda pouco explorada no Brasil, o 

profissional que trabalhar nesta área deverá recorrer a literaturas internacionais. A 

assessoria ou também chamada “consultoria”, foi definida por Gomide (2016) 

como a subárea que busca promoção de estratégias que contribuam para o 

desenvolvimento de sociedades mais hábeis na solução pacífica de conflitos. 

Gomide (2016), atesta que a Pesquisa se traduz na busca de evidências e 

conhecimento referente às relações entre a Psicologia e o Direito.  

Por fim, a categoria Psicologia Correcional foi definida por Gomide (2016), 

como a área responsável por diminuir a incidência e reincidência criminal. Bartol e 

Bartol (2015) e Weiner e Otto (2013) traçaram algumas ações para esta subárea 

como: elaborar e avaliar programas de atendimento de adolescentes e adultos 

infratores em sistema fechado; realizar intervenção e avaliação do tratamento de 

vários tipos de infratores; capacitar agentes penitenciários, técnicos e professores 

que trabalham no sistema penal; desenvolver e avaliar programas de reinserção 

social em meio aberto; exercer o papel de mediador nos casos de justiça 

restaurativa; desenvolver programa de manejo de estresse para agentes 

prisionais; desenvolver um sistema classificatório para o preso de forma a alocá-lo 

na instituição correcional apropriada; desenvolver e avaliar procedimentos de 

triagem para agentes correcionais em presídios; desenvolver sistema apropriado 

para avaliação da reincidência criminal e efetividade de programas correcionais 

ou socioeducativos para jovens e adultos infratores; avaliar prisioneiros 



 

encaminhados para progressão de regime. Desta forma, o Patronato se enquadra 

nesta última categoria.  

No Patronato, o Psicólogo realiza atendimentos individuais e familiares dos 

assistidos que necessitarem, acompanhar os assistidos que obtiveram a 

progressão de regime semi-aberto para regime aberto.  A Psicologia está 

presente nesse programa visto que existe a necessidade de reinserção social dos 

assistidos, de maneira que, realizar o acompanhamento psicológico é 

fundamental no sentido de auxiliar no restabelecimento de vínculos, na retomada 

de atividades relacionadas a trabalho e renda e desenvolvimento de habilidades e 

repertórios comportamentais.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área da Psicologia Forense é recém formalizada e necessita de muitas 

pesquisas, visto que há poucos de estudos sobre esse contexto ainda escassa e 

com muito campo para ser explorado para se estabelecer mais. Programas como 

o Patronato são essenciais, pois vão além do cumprimento de medidas, 

auxiliando o indivíduo ao retorno à sociedade. É importante destacar a falha de 

ausência de verificação de reincidência dos participantes do programa e formas 

adequadas de armazenamento de dados para fins de pesquisa. 
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