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INTRODUÇÃO

O  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),  “que  coloca  o  Judiciário  como  protagonista  no

enfrentamento do  estado de coisas inconstitucional apontado pelo Supremo Tribunal

Federal”, redesenhou o Programa Começar de Novo.

O  novo  formato  do  Começar  de  Novo,  é  alinhado  a  partir  do  Eixo  3  –

Cidadania,  do  Programa Justiça  Presente,  que  trata  inclusive  da  metodologia  dos

Escritórios Sociais conforme prescreve a Resolução Nº 307/19 – Política de Atenção a

Pessoas Egressas do Sistema Prisional no âmbito do Poder Judiciário, que, porém,

considerando que o Programa Começar de Novo no Maranhão foi um dos poucos no

país que se desenvolveu de forma exitosa comporá a Rede de Atenção a Pessoas

Egressas do Sistema Prisional – RAESP.

Nessa linha, o Programa Começar de Novo, está atuando a partir de 3 eixos de

trabalho: Articulação para a construção da Rede de Atenção a Pessoas Egressas do

Sistema Prisional, Monitoramento e Fiscalização do cumprimento da Lei 10.182/14 e

Documentação (Certidão de Nascimento e de Casamento).

EIXO I - ARTICULAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE
       

     O Programa Começar de Novo, no mês em referência realizou as seguintes

atividades de articulação para a construção da rede:

REUNIÕES:

• 27/08 – Reunião por vídeoconferência,  para tratar  sobre a implantação dos

Escritórios  Sociais  em municípios  maranhenses:  Itapecuru-Mirim,  Bacabal  e

Timon,  com  a  articulação  do  Tribunal  de  Justiça  e  a  Secretaria  de

Administração Penitenciária.



EIXO II – MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI 10.182/14

Acerca do monitoramento e fiscalização da Lei Estadual da reserva de

vagas para apenados e egressos do sistema prisional, foram recebidas respostas da

Secretaria  de  Estado  de  Indústria  Comércio  e  Energia  (SEINC)  e  do  setor  de

Contratos e Convênios do TJMA, referente a solicitação de informações acerca das

empresas contratadas para prestação de obras e serviços no Estado.

No  mesmo  período  a  empresa  Edeconsil,  manteve  contato  com  o

Começar de Novo solicitando o encaminhamento de egressos ao cargo de Auxiliar

Administrativo,  preferencialmente  do  sexo  feminino  e  para  o  cargo  de  Servente,

podendo  ser  pessoa  com deficiência.  Entretanto,  a  solicitação  foi  enviada  para  a

Reintegração Social  da SEAP,  que realiza cadastramento do público egresso para

oportunidade de trabalho. Esta encaminhou 02 (duas) egressas e 04 (quatro) egressos

para a seleção na referida empresa.

EIXO III – DOCUMENTAÇÃO – Certidão de nascimento e casamento
 

No período, realizou-se visitas aos cartórios de São Luís-MA, objetivando a

entrega de ofícios para a busca e emissão da segunda via da certidão de nascimento

e  casamento  de  apenados,  egressos  e  seus  familiares,  além  do  recebimento  de

certidões emitidas. Dessa forma, foram recebidas:

• 03 Certidões de Nascimento, sendo que 01 fora enviada pela Corregedoria do

Estado de São Paulo.

• 01 Certidão Negativa recebida da Corregedoria do Estado do Piauí acerca de

registro de nascimento não localizado.

Além disso, foram tratadas as solicitações cadastradas no SISUMF

(alimentação e/ou encerramento das demandas cadastradas).

OUTRAS ATIVIDADES

• 25/08 – Reunião com o oficial do Cartório do 7° Tabelionato de Notas de São

Luís-MA,  para  tratar  sobre  demanda  referente  a  coleta  de  assinatura  em

procuração de pessoa em situação de prisão.
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