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INTRODUÇÃO 

O Programa Começar de Novo, no Maranhão, vem se reestruturando, 

considerando, entre outros, a Resolução 307/2019 do Conselho Nacional de 

Justiça que institui a Política de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema 

Prisional no âmbito do Poder Judiciário. Essa normativa dispõe que as ações da 

Política serão centralizadas nos Escritórios Sociais, em articulação com o Poder 

Executivo, e que estes também conduzirão as ações do Projeto “Começar de 

Novo”, atualizando suas diretrizes. 

Entretanto, como essa remodelação ainda encontra-se em curso, 

tendo em vista que neste Estado ainda não foram implantados os Escritórios 

Sociais e que vem se construindo uma Rede de Apoio às Pessoas Egressas do 

Sistema Prisional (RAESP) e, além disso, em 2018, foi criada a Central Integrada 

de Alternativas Penais e Inclusão Social – CIAPIS (equipamento de gestão 

compartilhada entre Executivo e Judiciário, que realiza atendimento direto ao 

público egresso e onde funciona a Supervisão de Reintegração Social – SRS, 

que executa Ações anteriormente realizadas pelo Programa Começar de Novo, 

após alinhamento orientado pelo Programa Fazendo Justiça) o Começar de 

Novo, em 2021, de acordo com o Plano de Ação, passou a desenvolver os 

seguintes Eixos de Trabalho: 

1 – Rede de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional – 

RAESP. 

2 – Implementação da Lei 10.182/2014. 

3 – Apoio para a implantação dos Escritórios Sociais. 

4 – Contribuição para a implementação da Política Estadual de 

Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional. 

5 – Documentação – Certidão de Nascimento e Casamento de 

apenados e seus familiares. 

Em virtude do quadro de pandemia que ainda vivenciamos no país e 

consequentemente no Estado do Maranhão e, seguindo a orientação da Portaria 

Conjunta Nº 12021, que determina a prorrogação até o dia 31 março de 2021 o 

prazo de vigência da Portaria Conjunta nº 592020 e da Portaria – GP 1482021, 

que restringe o atendimento presencial no âmbito do Poder Judiciário aos 



 
 

 

 

 

 

profissionais da área jurídica, estabelecendo o sistema de trabalho em rodízio, 

realizou-se, no período, as seguintes atividades por Eixo: 

 

Rede de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional – RAESP 

 

               Seguindo com o trabalho desenvolvido nesse Eixo e como forma de 

divulgar o esforço que vem sendo realizado pelo Executivo estadual, através da 

Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e o Judiciário, foi elaborado 

texto para matéria no site do Tribunal de Justiça do Maranhão. 

 

Implementação da Lei 10.182/2014 

 

REUNIÃO: 

➢ 04/02 – Participação da equipe do Começar de Novo na reunião virtual da 

Coordenação Nacional do Programa Fazendo Justiça que tratou sobre a Política 

Nacional de Trabalho, em que foram apresentadas estratégias para impulsionar 

a empregabilidade da pessoa presa. 

             No mês de fevereiro o Programa Começar de Novo, recebeu 

05 ofícios de Secretarias de Estado e outros órgãos públicos: Secretaria de 

Administração Penitenciária (SEAP), Secretaria de Cultura (SECMA), Secretaria 

de Articulação Política (SECAP), Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 

(EMSERH) e Agência Executiva Metropolitana (AGEM), referente ao ofício 

encaminhado à Casa Civil, solicitando informações bimestrais acerca das 

licitações homologadas de obras e serviços públicos realizados pelas 

Secretarias, objetivando verificar a inserção da Lei de vaga de trabalho aos 

apenados e egressos do sistema carcerário. 

Desse modo temos as seguintes informações: 

SEAP – homologou 01 licitação entre janeiro a fevereiro do corrente ano, para a 

contratação de empresa de engenharia que executará a construção de 05 

galpões. 

SECMA – homologou 01 licitação em dezembro de 2020, para a execução de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações da própria 



 
 

 

 

 

 

Secretaria e seus Órgãos e que no período de janeiro a fevereiro deste ano não 

houve licitação. 

SECAP – ainda não homologou nenhuma licitação visto que a Secretaria foi 

instituída em janeiro de 2021. 

EMSERH – está analisando as providências a serem adotadas para garantir a 

destinação e a contração de apenados e egressos do sistema carcerário, 

considerando as peculiaridades das atividades desenvolvidas na gestão de 

unidades públicas de saúde. 

 AGEM – no período de agosto de 2020 a janeiro de 2021 foram homologadas 

08 licitações. 

       Registra-se que foram encaminhados ao Ministério Público e à 

Presidência do Tribunal de Justiça, ofícios informando acerca da Lei, solicitando 

vigilância para o fiel cumprimento da normativa. 

    O Começar de Novo também vem realizando o acompanhamento 

e monitoramento do Programa Digitalizar Já, no que se refere a frequência e o 

repasse financeiro das apenadas que estão digitalizando processos judiciais no 

Fórum de São Luís e no Presídio Feminino. 

 

Contribuição para a implementação da Política Estadual de Atenção à 
Pessoa Egressa do Sistema Prisional 

 

REUNIÃO: 

➢ 23/02 – Reunião da equipe do Começar de Novo e a Coordenadora 

Estadual do Fazendo Justiça, com a prefeita de Paço do Lumiar, 

secretários de saúde, assistência, educação e o procurador do município 

para tratar sobre o público egresso do sistema prisional com domicílio no 

município e a sua inserção nas políticas públicas. 

VISITA: 

➢ 10/02 – Visitas às Prefeituras dos municípios de Raposa, Paço do Lumiar 

e São José de Ribamar, para a entrega de ofício cujo o teor solicitava 

agendamento de reunião com o gestor e equipe. 

 

Documentação – Certidão de Nascimento e Casamento 

 



 
 

 

 

 

 

No período foram distribuídas 29 solicitações de certidão de 

nascimento/casamento aos servidores do Começar de Novo, para realizar o 

envio da demanda aos cartórios do Estado ou às Corregedorias da Justiça das 

demais unidades da federação. 

Foram recebidas, 01 Certidão de Nascimento e 04 Certidões 

Negativas de cartórios do interior do Estado. 

  

 

São Luís, 10 de março de 2021 

 
Perla Milhomem Feitosa Rocha 

Chefe da Divisão do Programa Começar de Novo 
 

Flávia Miranda Costa – Assistente Social 

Jercenilde Cunha Silva – Assistente Social 

Equipe Técnica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 
 
Reunião da equipe do Começar de Novo e a Coordenadora Estadual do Fazendo Justiça, com a prefeita 
de Paço do Lumiar, secretários de saúde, assistência, educação e o procurador do município. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DIGITALIZAR JÁ 


