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INTRODUÇÃO 

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

considerando a Resolução 307/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 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 o Escritório também conduzirá as ações do Projeto “Começar 

de Novo”, atualizando suas diretrizes. 

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

vista que neste Estado ainda não foram implantados os Escritórios Sociais e que 

está sendo construída a Rede de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema 

Prisional (RAESP) e que, além disso, desde 2018 existe a Central Integrada de 

Alternativas Penais e Inclusão Social – CIAPIS (equipamento de gestão 

compartilhada entre Poder Executivo e o 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). Diante disto, 

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

desenvolver os seguintes Eixos de Trabalho: 

1 – Apoio para a construção da 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 – 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 do Tribunal 

de Justiça, através da Portaria-GP 3192021, que disciplina o retorno do 

atendimento presencial e, após, da Portaria-GP 3822021, que trata da 

suspensão das atividades presenciais, judiciais e administrativas, no âmbito do 

Poder Judiciário, segue abaixo as atividades realizadas no período, por Eixo: 

 



 

 

 

 

 

Apoio para a construção da Rede de Atenção às Pessoas Egressas do 

Sistema Prisional – RAESP 

 

  No mês de maio, em virtude de ofício encaminhado no mês 

anterior, via endereço eletrônico a algumas instituições públicas e da sociedade 

civil que ainda não haviam indicado representantes para compor a RAESP, 

recebemos respostas das seguintes instituições ou órgãos: Defensoria Pública 

do Estado (DPE) e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP). 

Ambos indicaram dois representantes. 

 

Implementação da Lei 10.182/2014 

 

REUNIÃO: 

➢ 05/05 – Participação da equipe do Começar de Novo na reunião com a 

Procuradora do Ministério do Trabalho de Imperatriz-MA e Defensores 

Públicos do Estado, para tratar sobre mão de obra carcerária inserida em 

projetos da Defensoria. 

➢ 26/05 – Reunião da equipe do Começar de Novo com a Supervisora da 

Reintegração Social e representantes da Supervisão de Trabalho e Renda 

da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), para 

tratar sobre a lista de empresas que receberam da Secretaria a 

Declaração para concorrer a processo licitatório e discutir sobre Termo de 

Compromisso que as obrigariam em contratar, mão de obra de apenados 

e egressos. 

                  Na data acima, via aplicativo de mensagens, foi 

disponibilizado ao Começar de Novo a lista contendo o nome de 140 empresas 

que receberam a Declaração da SEAP, para concorrer a processo licitatório nas 

Secretarias de Estado de Esporte e Lazer, Infra Estrutura e das Cidades. Diante 

disso, foi atribuído ao Começar de Novo, oficiar as Secretarias para notificar as 

empresas vencedoras do certame, em relação ao cumprimento da Lei. 

  Ainda nesse mês, foi solicitado à Supervisão de Reintegração 

Social da SEAP, informações sobre o encaminhamento de pessoas egressas 

para a seleção em 05 vagas de trabalho disponibilizadas pela empresa 



 

 

 

 

 

Edeconsil, em março. A Supervisão informou que foram encaminhadas 9 

pessoas egressas do sistema prisional e as vagas foram preenchidas nesse 

mês. 

Apoio para a implantação dos Escritórios Sociais 

 

 CAPACITAÇÃO: 

➢ 12/05 – Participação na Roda de Conversa, online, organizada pela 

Coordenadora Estadual do Programa Fazendo Justiça e ministrada pela 

Coordenação Nacional, com as equipes de assistentes sociais e 

psicólogos das unidades prisionais do Estado do Maranhão, objetivando 

instrumentalizar essas equipes para atuarem na preparação da pessoa 

pré-egressa1 à saída do cárcere e a busca do atendimento nos Escritórios 

Sociais, para acesso às políticas públicas. 

 

DOCUMENTAÇÃO – Certidão de Nascimento e Casamento 

 

 REUNIÃO / EVENTO: 

➢ 03/05 – Reunião com a Supervisora do Psicossocial da SEAP, que tratou 

sobre o sistema de Gestão Penitenciária (GESPEN) e o selo DEPEN 

(Departamento Penitenciário), objetivando informar sobre as metas que 

as unidades prisionais devem atingir em relação ao acesso à 

documentação dos apenados e fortalecer a parceria com o Começar de 

Novo, visto que ao longo dos anos vem efetivamente contribuindo para 

que apenados, egressos e seus familiares acessem documentos. 

➢ 17/05 – Participação no evento online realizado pela Defensoria Pública 

do Estado, com o tema: “A Defesa LGBT em Tempos de Pandemia,” onde 

tratou-se sobre o direito à documentação desse público, visto que possui 

dificuldades de ter reconhecido o nome social (nome pelo qual se 

 
1Conforme o Guia para aplicação da Metologia de Mobilização de Pessoas Pré-egressas:“serão 

considerados como pré-egressas as pessoas que possuem previsão de saída em seis meses, tanto 

do regime fechado como do semiaberto.” (CADERNO DE GESTÃO DOS ESCRITÓRIOS SOCIAS I, 

Brasil, Conselho Nacional de Justiça, pág. 13). 



 

 

 

 

 

identifica) nos seus documentos civis. Temática importante para o 

Começar de Novo, considerando que no sistema prisional também 

encontram-se pessoas desse público. 

  No período foram distribuídas 329 solicitações de certidão de 

nascimento/casamento à equipe 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, 07 Certidões de Nascimento e 36 Certidões 

Negativas de cartórios de São Luís, do interior do Estado do Maranhão e de 

outros Estados do país. 

  Registra-se que durante todo o período de maio foram realizadas 

orientações, via aplicativo de mensagens ou contato telefônico, às assistentes 

sociais das unidades prisionais que solicitaram informações sobre o pedido de 

emissão da segunda via da Certidão de Nascimento/Casamento dos apenados. 

Além disso, por meio de endereço eletrônico, foram realizados vários contatos 

com esses profissionais, objetivando buscar mais dados que pudessem facilitar  

a busca do registro de nascimento nos cartórios. 

            

Outras Atividades 

 

          CURSO/CAPACITAÇÃO: 

➢ 08 a 14/05 – Participação das assistentes sociais do Programa no 41º 

Encontro de Assistente Sociais do Maranhão, realizado online pelo 

Conselho Regional de classe, com a temática: Serviço Social e Pandemia 

no contexto do capitalismo contemporâneo. 

➢ 28 e 29/05 – Participação das assistentes sociais do Começar de Novo 

no curso “A instrumentalidade do Serviço Social e seus Fundamentos”, 

ministrado pela Profª. Dra. Yolanda Guerra e realizado online pela SJ 

Consultoria e Assessoria, 

 

São Luís, 10 de maio 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 com a Supervisora do Psicossocial da SEAP, que tratou sobre o sistema de Gestão Penitenciária 
(GESPEN) e o selo DEPEN (Departamento Penitenciário), objetivando informar sobre as metas que as 
unidades prisionais devem atingir em relação ao acesso à documentação dos apenados e fortalecer a 
parceria com o Começar de Novo, visto que ao longo dos anos vem efetivamente contribuindo para que 
apenados, egressos e seus familiares acessem documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Reunião da equipe do Começar de Novo com a Supervisora da Reintegração Social e representantes da 
Supervisão de Trabalho e Renda da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), para 
tratar sobre a lista de empresas que receberam da Secretaria a Declaração para concorrer a processo 
licitatório e discutir sobre Termo de Compromisso que as obrigariam em contratar, mão de obra de apenados 
e egressos. 

 
 
 


