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INTRODUCAO 

O Programa Começar de Novo trabalha com três eixos de atuação: 

documentação civil básica, inserção no mercado de trabalho e qualificação 

profissional. Cabe destacar que este último eixo ocorre mais no nível da articulação 

com as instituições capacitadoras, no sentido de inserir o público do Programa 

Começar de Novo e que não apresenta uma demanda significativa, visto que a busca 

pelo Programa é primeiro pela ausência de algum documento, senão de todos e a 

necessidade de uma oportunidade de trabalho. 

Desta forma o relatório mensal de atividades se organizaria por esses eixos e 

pelo o registro de atividades/ações transversais que qualificam a oferta do Programa 

no interior da Unidade de Monitoramento Carcerário e por informações acerca de 

ações de trabalho e capacitação que estão inseridas pessoas do sistema carcerário, 

através da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP. 

Entretanto, considerando o período de pandemia pelo novo Coronavírus – 

Covid-19, e objetivando a prevenção o Tribunal de Justiça do Maranhão, seguindo a 

orientação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, através da Resolução Nº 313, de 

19 de março de 2020, expediu a Portaria-Conjunta Nº 142020 e uniformizou o 

funcionamento dos serviços judiciários e definiu a suspensão dos trabalhos 

presenciais “de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades 

judiciárias”, assegurando “ a manutenção dos serviços essenciais ” e organizando-os a 

partir da “metodologia de prestação de serviços, prioritariamente, em regime de 

trabalho remoto...” 

Desse modo e tendo em vista que as ações do Programa Começar de Novo 

não se configuraram como essenciais, no período, houve apenas expediente interno 

para executar atividades administrativas, quando necessário. Em teletrabalho 

houveram reuniões por vídeo conferência, com discussões acerca do 

redimensionamento do Programa Começar de Novo a partir do que indica o Eixo 3 do 

Programa Justiça Presente do CNJ, para a adoção da metodologia dos Escritórios 

Sociais e da Resolução Nº 307 do mesmo órgão, que trata da Política Nacional de 

Atenção as Pessoas Egressas no âmbito do Poder Judiciário.  



 

 

Neste mês, também, alguns documentos foram acessados/ emitidos, conforme 

abaixo. Apresenta-se, ainda, neste relatório dados disponibilizados pela SEAP acerca 

das ações de trabalho e capacitação que estão inseridos apenados/as sob custódia. 

 

 

REUNIÕES  

 

 07/05 – Participação da equipe do Programa e o Coordenador executivo da 

UMF, na Apresentação online de Diretores e Gestores do Sistema Prisional, 

organizada pelo Departamento Penitenciário. 

 27/05 – Reunião por vídeo conferência para apresentação do Programa Justiça 

Presente pela Coordenadora estadual à nova chefe do Programa Começar de Novo. 

Na ocasião tratou-se também sobre a redefinição do Começar de Novo e da formação 

da Rede de Apoio à Pessoa Egressa do Sistema Prisional. 

 
 28/05 – Reunião por vídeo conferência de apresentação do trabalho da 

Supervisão de Reintegração Social da SEAP, realizada pela chefe da supervisão que 

tratou ainda da Política de Atenção ao Egresso, para a nova chefe do Programa 

Começar de Novo. 

 29/05 – Reunião por vídeo conferência da equipe do Começar de Novo com a 

Coordenadora estadual do Justiça Presente, para tratar sobre o novo direcionamento 

do Programa, a partir da Resolução Nº 307 do Conselho Nacional de Justiça, além de 

tratar sobre o trabalho em rede e documentação aos apenados e da retomada de 

discussão sobre incentivo fiscal aos empresários que empregarem mão de obra de 

pessoas apenadas e egressas do sistema carcerário. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

  

 02 Certidões (01 de nascimento e 01 de casamento) emitidas através da ação 

do Programa ao público do sistema carcerário 

 01 CPF – consulta realizada ao site da Receita Federal. 

Desse modo, totalizaram-se 03 documentos emitidos/acessados através da 

ação do Programa Começar de Novo no mês de maio.  

 

 

 

 

 

São Luís, 09 de junho de 2020 

 

Perla Milhomem Feitosa Rocha 
Chefe da Divisão do Programa Começar de Novo 

 
 

Flávia Miranda Costa – Assistente Social 

Jercenilde Cunha Silva – Assistente Social 

Nágila dos Santos Oliveira – Estagiária de Serviço Social 

Equipe Técnica 


