
O Programa Começar de Novo é iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que tem por 

objetivo a reinserção de pessoas apenadas em regime semiaberto ou aberto através do 

trabalho, com vagas ofertadas por entes públicos ou privados. 

   Em janeiro de 2015, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) aderiu ao Programa ao 

acolher 7 (sete) beneficiários(as) para o desenvolvimento de funções ligadas à limpeza e 

conservação das dependências físicas do órgão. Este procedimento foi mediado pelo Tribunal 

de Justiça do estado de Sergipe (TJ/SE) e Conselho da Comunidade na Execução Penal de 

Sergipe (CCEP). 

   Considerado o desempenho satisfatório no exercício das funções, os(as) beneficiários(as) do 

Programa tiveram os seus contratos renovados ao longo dos anos, e mesmo diante de 

eventuais saídas destes(as), suas vagas ficaram disponíveis para outros beneficiários 

cadastrados no Portal de Oportunidades, sendo devidamente contratados. 

   Desde 2017 a SEMA ofertou mais 8 (oito) vagas, ampliando para 15 as pessoas assistidas pelo 

Programa Começar de Novo. Desde então, estes(as) 8 beneficiários(as) atuam nos trabalhos 

ligados ao Plano Municipal de Arborização Urbana, que engloba ações de plantio, manutenção 

e recuperação da cobertura arbórea em Aracaju em conjunto com a equipe de Arborização da 

SEMA, lotada no Horto do Parque Augusto Franco. 

     Até 2018, os(as) beneficiários(as) foram corresponsáveis pelo plantio de 4.170 mudas e pela 

produção de 18.648 mudas florestais, que estão sendo fortalecidas para que os plantios 

contem com índices mais elevados de sobrevivência, com mudas maiores e mais resistentes. 

   Tanto as equipes de limpeza e conservação quanto à empregada nos trabalhos de 

arborização da Cidade contam com pessoas muito empenhadas no desenvolvimento de suas 

funções, e até então não se tem registro de queixas contra estes, nem mesmo notícias sobre 

reincidência em cometimento de crimes, fazendo desta iniciativa um caso de sucesso como 

ação que promove justiça social como oportunidade de reinserção; correição ambiental ao 

conferir salubridade nos ambientes de trabalho e os benefícios ambientais da arborização 

urbana; bem como viabilidade econômica, com uma modalidade de contratação especial 

vantajosa também à Administração Pública, visto que isenta a contratante de alguns encargos 

de natureza trabalhista, visto que a finalidade do contrato é a da reinserção social de pessoas 

apenadas. 


