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INTRODUÇÃO 

Em 2019 com a edição do Programa Justiça Presente que é desenvolvido em 

parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), para o enfrentamento do estado de crise do sistema penal. 

O Justiça Presente está dividido em 4 eixos de atuação e entre eles o de políticas 

de cidadania, Eixo 3, que vem redefinindo o Programa Começar de Novo, inclusive a partir da 

metodologia dos Escritórios Sociais conforme prescreve a Resolução Nº 307/19, que trata da 

Política de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema Prisional no âmbito do Poder Judiciário. 

Com esse novo direcionamento, o Programa Começar de Novo, passa a atuar a 

partir de 3 linhas de ação: Construção da Rede de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema 

Prisional, Implementação da Lei Estadual Nº 10.182/14 e Documentação (Certidão de 

Nascimento e de Casamento). 

Em razão do 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 essências” e organizando-os a 

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

remoto…” 

Desse modo o Programa Começar de Novo, no período, executou expediente 

interno: atividades administrativas, recebimento de documentos, articulação para a construção da 

RAESP e reuniões por vídeoconferência. 

Abaixo, seguem descritas as reuniões e documentos recebidos pelo Programa no 

mês de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REUNIÕES 

 

 02/06 – Participação da equipe do Programa na videoconferência que tratou do Decreto 

da Lei Estadual Nº 10.182/14 e do Fluxo, com a representante do Programa Justiça 

Presente e representantes da SEAP. 

 10/06 – Participação na reunião por videoconferência que tratou sobre o Projeto de 

Biometria do Programa Justiça Presente que será realizada nos presídios do Maranhão. 

 15/06 – Participação na 1ª reunião do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário do ano, realizada por videoconferência, que teve como pauta os aspectos 

relacionados à Covid-19 nas unidades prisionais, inspeções virtuais e monitoramento 

eletrônico. 

 23/06 – Participação na palestra realizada pela Corregedoria Geral da Justiça, em rede 

social, que tratou da temática “O papel do Estado no combate à tortura no sistema 

prisional”, tendo como mediador o Des. Marcelo Moreira e como convidado o secretário 

de administração penitenciária, Murilo Andrade. 

 24/06 – Discussão em videoconferência com a representante do Programa Justiça 

Presente no Maranhão e a supervisora da Reintegração Social da SEAP, sobre a 

construção da Rede de Apoio as Pessoas Egressas – RAESP no Estado. 

 25/06 – Realização de videoconferência com a supervisora do Psicossocial da SEAP, para 

tratar sobre documentação e registro de filhos de pessoas presas. 

 30/06 – Reunião em videoconferência com a representante estadual do Programa Justiça 

Presente e a supervisora da Reintegração Social da SEAP, objetivando tratar do 

levantamento de Ativos para a RAESP. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO – Certidão de nascimento e casamento 

  

Acerca dos documentos, no período, realizou-se visitas aos cartórios de São Luís-

MA, objetivando a entrega de ofícios solicitando a busca e emissão da segunda via da certidão de 

nascimento e casamento. 
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