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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 em fase de implantação 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. 

Contudo, o Tribunal de Justiça do Maranhão, expediu Portarias, no 

período, que suspenderam as atividades presenciais, judiciais e administrativas 

no âmbito do Poder Judiciário, funcionando remotamente, em razão da 

pandemia. Dessa forma, seguem abaixo as atividades realizadas em junho: 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Sistema Prisional – RAESP 

 

  Neste mês, ainda em razão de solicitação enviada em abril a 

órgãos e instituições públicas para indicação de representantes para compor a 

Rede, recebemos resposta da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, 1 

representante, Serviço Nacional do Comércio – SENAC, 2 representantes, 

Conselho Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, 2 representantes. Essas 

indicações facilitam o contato e a comunicação com as instituições. 

 

Implementação da Lei 10.182/2014 

 

            Conforme a listagem recebida da Secretaria de Estado da 

Administração Penitenciária – SEAP, com o nome das empresas que 

concorreram a processos de licitação na Secretaria de Estado de Esporte e 

Lazer - SEDEL, Secretaria de Estado da Infra Estrutura – SINFRA  e Secretaria 

de Estado das Cidades – SECID, o Programa Começar de Novo as oficiou, 

solicitando informações sobre quais empresas venceram os respectivos 

certames e se as mesmas apresentaram documento da SEAP comprovando a 

ocupação das vagas em conformidade ao que determina a Lei 10.182/2014. E, 

caso as empresas vencedoras não tivessem comprovado, que fossem 

orientadas a se regularizarem. 

   

DOCUMENTAÇÃO – Certidão de Nascimento e Casamento 

 

  No período foram distribuídas 78 solicitações de certidão de 

nascimento/casamento no SisUMF, à equipe do Começar de Novo, para realizar 

o envio da demanda, através de ofício, aos cartórios do Estado ou às 

Corregedorias da Justiça das demais unidades da federação. 

  Foram recebidas, 14 Certidões de Nascimento (dentre estas 04 

foram em formato digital), 01 de Casamento 06 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 junho foi realizado 

tratamento/alimentação das demandas anteriores e as recentes de Certidão de 

Nascimento e Casamento. Foram realizadas também orientações, via aplicativo 

de mensagens ou contato telefônico, às assistentes sociais das unidades 

prisionais sobre demandas de documentação. Além disso, por meio de endereço 

eletrônico, realizou-se vários contatos com esses profissionais, objetivando 

buscar mais informações que pudessem facilitar a localização do registro de 

nascimento dos apenados nos cartórios. 

      

 

São Luís, 10 de junho de 2021 
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