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CARTA DE ADESÃO AOS PRINCÍPIOS DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Considerando que: 

 

1. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) é uma organização sem fins lucrativos que tem 

por missão atuar como um espaço permanente e inovador de debate, articulação e cooperação técnica 

para a segurança pública no Brasil. 

 

2. Reúne membros de reconhecida competência no campo da segurança pública, como policiais, 

gestores públicos, governantes, acadêmicos, organizações da sociedade civil e órgãos do sistema de 

justiça e segurança pública, que estão em comum acordo com nossos princípios, compromissos e 

atividades descritas no Estatuto da organização. 

 

3. O FBSP age de acordo com valores que espera ver refletidos na sociedade, como probidade, 

transparência e lisura nos processos administrativos em que está envolvido. 

 

4. O FBSP entende a Segurança Pública um serviço público, baseado na prevenção e na repressão 

qualificada, com respeito à equidade, à dignidade humana e guiado pelo primado dos Direitos Humanos 

e do Estado democrático de Direito. 

 

5. O FBSP tem como foco de intervenção prioritária o Brasil, mas não se limita ao diálogo doméstico 

e está sempre construindo pontes com organizações internacionais que se interessam pelo intercâmbio 

de ideias e práticas. 

 

6.  O caminho escolhido pelo FBSP para a concretização de seus objetivos é o das parcerias com 

entidades que partilhem de nossos valores, sejam elas empresas, organizações da sociedade civil, 

governos ou organismos internacionais. 

 

7.  A entrada de novos associados é livre e espontânea, devendo os candidatos comprovar seu 

compromisso com a segurança pública e com os valores do FBSP. O FBSP encoraja a diversidade de 

gênero, geração e etnia. 

 

8. O FBSP procura ter o máximo de penetração nacional, robustecendo a comunicação por meio dos 

instrumentos eletrônicos já disponiveis, criando novas formas de inserção via redes sociais e 

incentivando a associação de membros de estados sub-representados na composição de sua instituição. 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

Rua Mario de Alencar 103I Vila Madalena 
São Paulo-SP I CEP: 05436 090 

Tel/Fax 55 11 3081 0925 
www.forumseguranca.org.br 

 

9. Os associados do FBSP estão distribuídos em dois grupos: associados plenos e associados, sendo 

que ambos precisam estar em dia com suas obrigações sociais para gozarem dos seus plenos direitos 

definidos pelo Estatuto. 

 

 

10. A Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem a incumbência de 

resguardar a missão estatutária da instituição e pode, a qualquer momento e a seu critério, suspender 

os associados que violarem os princípios aqui estabelecidos e submetê-los, com amplo direito de defesa, 

ao Conselho de Administração da entidade para exclusão definitiva do quadro de associados. 

 

Diante desses princípios, eu, ______________________, ____________(profissão), 

_____________(estado civil), portador(a) do CPF nº______________, residente e domiciliado à 

__________________________________, declaro ciência e concordância com os princípios estatutários 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E, por meio desta carta de adesão, reconheço minha 

associação voluntária ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública e comprometo-me a cumprir e zelar pela 

missão da instituição. 

Declaro, por fim, que estou ciente de que minha associação só será efetivada após o recebimento e 

concordância pela Secretaria Executiva do FBSP do original assinado dessa Carta de Adesão e do 

comprovante do pagamento da anuidade fixada pelo Conselho de Administração.  

 

Local e Data, ____________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Imprimir, assinar e enviar em uma via para: 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
Rua Mário de Alencar, 103 – São Paulo – SP 
Vila Madalena – CEP 05436-090 
 

 


