
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

ATO DA SECRETÁRIA 

 

RESOLUÇÃO SEAP N.º963                              DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.                                                                                    
   

APROVA O SÍMBOLO DA ESCOLA DE 
INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO (EINPERJ), DA 
SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA 
PENITENCIÁRIA, DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 
uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que consta o 
Processo nº SEI-210071/000737/2022, 

  

RESOLVE: 

Art. 1º  Aprovar o símbolo da Escola de Inteligência Penitenciária (EINPERJ) 
da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário, da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária, conforme modelo do Anexo único desta 
Resolução. 

Art. 2º  Fica autorizada a utilização do símbolo, pelos servidores lotados na 
Escola de Inteligência Penitenciária - EINPERJ, instrutores, alunos dos 
cursos e nos documentos oficiais produzidos pela EINPERJ. 

Art. 3º  O símbolo a ser utilizado, será expedido exclusivamente pela Escola de 
Inteligência Penitenciária, devidamente autorizado pelo Subsecretário de 
Inteligência Penitenciária em materiais como gravuras, personalização de 
envelopes, convites, certificados, placas, canetas, blocos, objetos, bandeiras, 
entre outros, desde que não haja previsão legal em contrário. 

Art. 4º As dimensões da imagem do símbolo, terão largura e altura variáveis de 
acordo com a finalidade institucional e sua utilização para identificação da 
EINPERJ nos documentos oficiais, desde que mantenha a adequada 
proporção da figura. 

Art. 5º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Rio de Janeiro, 17  de outubro de 2022.  

MARIA ROSA LO DUCA NEBEL 

Secretária de Estado de Administração Penitenciária 



ANEXO ÚNICO 

 

SÍMBOLO OFICIAL DA ESCOLA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA, DA 
SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. 

1. Descrição Heráldica: 

Um círculo com fundo preenchido na cor azul celeste, com borda filetada em 
dourado contendo a inscrição Escola de Inteligência Penitenciária, com 2 (dois) 
louros dourados, duas canetas tinteiros, um livro aberto, uma lucerna dourada, 
uma coruja ao centro, sigla EINPERJ, sigla SSISPEN e inscrição Escola de 
Inteligência Penitenciária. 

2. Simbologia: 

CORUJA: Localizada ao centro, remete ao símbolo da inteligência e da 
sabedoria, tendo significados que combinam com quem busca crescer e ver 
além, alcançando voos mais altos. Ela tem a capacidade de enxergar através 
da escuridão da noite e também simboliza a reflexão e o conhecimento racional 
e intuitivo. 

LOUROS: 2 (dois) louros na base inferior, significa designação da glória ou do 
triunfo alcançado numa dada atividade: colher os louros da vitória. 

LUCERNA: Lucerna acima da coruja, representando o centro da inteligência 
humana, mais precisamente a Consciência. 

LIVRO: Livro aberto abaixo da coruja, dentre os simbolismos e significados que 
o livro traduz encontramos sabedoria, ciência, revelação, manifestação, veículo 
da mensagem divina ou mesmo um símbolo do próprio universo. Estando 
aberto, significa que a matéria está fecundada ou que seu conteúdo é possuído 
por quem o lê. 

CANETAS TINTEIRO: as canetas tinteiro de pena nas laterais da coruja, 
simbolizam o destino glorioso como instrumento de escrita, desde o séc. 6 a.C, 
pois era o grande símbolo de erudição e sabedoria, como a marca de distinção 
entre os poetas. 

SIGLA EINPERJ: Abreviatura do nome da Escola de Inteligência Penitenciária, 
da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário, da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária do Estado do Estado do Rio de Janeiro, 
localizada abaixo do livro. 

SIGLA SSISPEN: Abreviatura do nome da Subsecretaria de Inteligência do 
Sistema Penitenciário, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
do Estado do Rio de Janeiro, localizada abaixo da sigla EINPERJ. 

INSCRIÇÃO ESCOLA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA NA COR 
BRANCA: O branco resulta da presença de luz, é a luz pura, quando há uma 
reflexão total das sete cores, simbolizando paz, pureza e honestidade. 



FILETE DOURADO: o filete na cor dourada formando um círculo, simboliza 
estabilidade e colaboração. 

ESFERA PREENCHIDA DE COR AZUL CELESTE: representa o céu e 
simboliza a justiça, a verdade, lealdade e a vigilância, remetendo a bandeira do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

 


