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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. Considerando que o Programa Começar de Novo no Maranhão foi um 

dos poucos no país que se desenvolveu de forma exitosa e da existência da 

Reintegração Social da SEAP  – Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, que desenvolve ações voltadas ao público egresso do sistema 

carcerário, está em processo de construção a Rede de Atenção a Pessoas 

Egressas do Sistema Prisional – RAESP, em São Luís, em que o Começar de 

Novo vem contribuindo ativamente para a construção dessa rede. 

 Dessa forma, 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 

         

      Durante o mês de setembro o Programa Começar de Novo, no sentido 

de contribuir para a construção da rede de atenção a pessoa egressa  participou 

ou realizou as seguintes atividades: 

 01/09 – reunião realizada por videoconferência, pela coordenadora 

estadual do Justiça Presente, para tratar sobre a implantação de 

Escritórios Sociais no interior do Estado, dessa forma participaram as 



 

 

juízas de Itapecuru-mirim e Bacabal que pretendem implantar os 

Escritórios nos municípios em que atuam, além da equipe do Começar de 

Novo que participou para apoiar a ação. 

 15/09 – participação no webinário: Intercâmbio entre redes, em que tratou-

se sobre a importância da construção de redes de atenção à pessoa 

egressa os desafios de controle social e a garantia de direitos durante e 

após a pandemia. 

 

EIXO II – MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI 10.182/14 

   

  No que se refere ao eixo monitoramento e fiscalização da Lei 

Estadual que trata da reserva de vagas para apenados e egressos do sistema 

prisional, foram realizadas articulações e diversos contatos (via e-mail e 

telefônico) com a Secretaria de Estado de Indústria Comércio e Energia (SEINC), 

no sentido de buscar discutir sobre a possibilidade de reserva de vagas pela via 

da Responsabilidade Social. 

  Nesse mesmo mês a empresa Edeconsil, efetivou duas pessoas 

egressas do sexo masculino em seu quadro de funcionários, conforme 

informações obtidas através da Reintegração Social da SEAP, que haviam sido 

encaminhadas no mês anterior, para os cargos de servente e auxiliar 

administrativo. 

 

 

EIXO III – DOCUMENTAÇÃO – Certidão de nascimento e casamento 

  

Acerca da documentação, ocorreu no período: uma reunião realizada 

pelo Coordenador do Eixo 3 do Programa Justiça Presente, Felipe Athayde, que 

tratou sobre a documentação civil para apenados e egressos do sistema 

prisional, sendo discutidas dificuldades de acesso a determinados documentos 

e estratégias para melhorar esse acesso. 



 

 

As demandas de documentação recebidas no SisUMF, foram 

tratadas, alimentando o sistema com informações acerca do pedido ou 

arquivando conforme o caso, além disso, foram encaminhadas solicitações de 

busca e emissão de certidão de nascimento e casamento aos cartórios do 

Maranhão e às Corregedorias da Justiça dos demais Estados do país e foram 

recebidas um total de: 

 04 Certidões de Nascimento, emitidas pelos cartórios de São Luís-MA. 

 01 Certidão Negativa enviada pela Corregedoria do Estado do Pará, 

acerca de registro de nascimento não localizado. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

O Começar de Novo esteve participando de outras reuniões, visitas e 

articulou ações que contribuem para o atendimento qualificado à pessoa 

apenada, egressa do sistema carcerário e seus familiares, conforme segue: 

 

 01/09 – Reunião com a Coordenadora Executiva da Unidade de 

Monitoramento Carcerário e a Coordenadora Estadual do Justiça 

Presente, para apresentação das ações realizadas pelo Programa a partir 

do início da nova gestão. 

 10/09 – realização de visita as unidades de trabalho no Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas: Lavanderia e Fábrica de Colchões, tendo em 

vista que o Programa Começar de Novo é convenente nos Termos de 

Cooperação Técnica com a SEAP, que tratam da inclusão de mão de obra 

carcerária em ciclos produtivos de trabalho SEAP. 

 21/09 – articulação com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência 

Social – SEMCAS, através do Coordenador do Cadúnico, para a 

realização de roda de conversa com a equipe da Supervisão de 

Assistência às Famílias da SEAP. 
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