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10247830 08016.021272/2019-02

 
Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 

Departamento Penitenciário Nacional 
Gabinete do Departamento Penitenciário Nacional 

Assessoria de Assuntos Estratégicos do Departamento Penitenciário Nacional

 

 

OFÍCIO Nº 75/2019/AAE/GAB-DEPEN/DEPEN/MJ

 

Brasília, 14 de novembro de 2019.

Ao Senhor

Leandro Allan Vieira

Presidente da Associação Nacional dos Agentes Penitenciários do Brasil - Agepen-Brasil 
SDS CONIC, bloco D, edi�cio Eldorado, entrada A, n® 60, sala 114, Brasília - DF

 

Assunto: Elaboração da Proposta de Regulamentação da Polícia Penal

 

                          Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o, informamos que foi publicada por este Departamento Penitenciário
Nacional a Portaria nº 498, de 11 de novembro de 2019 (anexo)  que ins�tuiu o grupo de trabalho para
produzir proposta de lei que regulamentará a Polícia Penal no âmbito da União, a qual poderá subsidiar
os Estados e Distrito Federal na elaboração das suas propostas.

2. Nesse sen�do, visando a efe�va par�cipação dessa associação, solicito que indique 02
(dois) representantes para colaborar na elaboração da referida proposta de lei.

3. Desse modo, solicito o envio dos dados dos colaboradores por meio de o�cio, até
28/11/2019, para o e-mail assuntosestrategicos.depen@mj.gov.br.  com as seguintes informações: nome
completo; CPF; cargo/função; setor que atualmente trabalha; e-mail; telefone fixo; telefone celular.

4. Por fim, informamos que este Departamento planeja encontro com representantes da
categoria no âmbito estadual para debater a proposta em epígrafe, no início do próximo ano.

 

                         Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MANTOVANELI DO MONTE, Chefe da Assessoria
de Assuntos Estratégicos do DEPEN, em 14/11/2019, às 16:45, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10
do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 10247830 e o código CRC 4833986F  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-

https://sei.mj.gov.br/sei/assuntosestrategicos.depen@mj.gov.br.
http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
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sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

 

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08016.021272/2019-02 SEI nº 10247830
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