
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

ATO SECRETARIO 

 

 RESOLUÇÃO SEAP Nº 775                                              19 DE JULHO DE  2019 

  

CRIA O ALMANAQUE PARA OS PRECURSORES, 

INSTRUTORES E CONCLUENTES DO CURSO DE 

INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA (CINPE), 

MINISTRADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE 

INTELIGÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

(SISPEN), DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), 

DENOMINADO “ALMANAQUE LUCERNA”. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso 

de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que consta no 

processo nº E-21/071.63/2019, 

CONSIDERANDO: 

-O Decreto nº32.621, de 01 de janeiro de 2003, que estabelece a estrutura do 

Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, criando a Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária; 

-O reconhecimento, a valorização e a dedicação dos servidores públicos que 

atuaram como precursores nos anos de 2002 e 2003, no então Núcleo de 

Inteligência do Sistema Penitenciário (NISPEN) e contribuíram na idealização, na 

criação, na implementação, no desenvolvimento e na solidificação da excelência e 



credibilidade da atividade de inteligência penitenciária em âmbito dos sistemas e 

subsistemas de inteligência nacionais; 

 

-O reconhecimento, a valorização, e a dedicação dos instrutores e concluentes do 

Curso de Inteligência Penitenciária (CINPE); 

-As atividades permanentes e sistemáticas de ações especializadas para a 

identificação, acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais na 

esfera do sistema penitenciário e segurança pública desenvolvidas pelos 

profissionais em exercício nas Agências de Inteligência (AI) que compõem o 

Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(SISPERJ);  

-O cadastro e atualização dos precursores, instrutores e concluentes do Curso de 

Inteligência Penitenciária (CINPE); 

RESOLVE:  

Art.1º-Criar o “ALMANAQUE LUCERNA”, com a finalidade de cadastro e 

atualização dos precursores, instrutores, e concluentes, do Curso de Inteligência 

Penitenciária (CINPE) ministrado pela Superintendência de Inteligência do 

Sistema Penitenciário (SISPEN). 

Art. 2º-As edições do “ALMANAQUE LUCERNA” deverão ser numeradas e 

atualizadas, pela Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário 

(SISPEN), após o término de formação das turmas do CINPE, através da 

publicação em Boletim Informativo (BI) da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP). 

Art. 3º-O uso do distintivo do CINPE será disciplinado em ato normativo pelo 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária. 

Art. 4º-Constará no verso do distintivo do CINPE um número “LUCERNA” que 

identificará o seu detentor. 



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

Rio de Janeiro,19 de julho de  2019. 

ALEXANDRE AZEVEDO DE JESUS 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 


