
 
 
 

 

CARTA DE PRINCÍPIOS 
 

Considerando os princípios constitucionais que consagram a segurança 
Pública como direito fundamental, visando a prevenção e repressão da 
criminalidade, com integral respeito aos direitos humanos e à cidadania, 
estando a Polícia Civil, nos termos do disposto no art. 144, inciso IV, § 4º da 
Constituição Federal de 1988, determinada como órgão da Segurança Pública; 
 
Considerando como valor almejado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo 
ser referência nacional e internacional como instituição policial democrática, 
jurídica, autônoma, imparcial, eficiente e eficaz, indispensável à tutela dos 
direitos e garantias fundamentais. 
 
Considerando que a atuação deste Fórum é apartidária e tem por fundamentos 
a defesa dos princípios democráticos, valores republicanos, cidadania, 
salvaguarda da ética, da moralidade, da transparência no trato da coisa pública 
e promoção da justiça social, em especial, por intermédio da preservação da 
participação e controle da sociedade sobre as políticas públicas, sobretudo na 
área de Segurança Pública; 
 
Considerando a premente necessidade de promoção do debate, cooperação e 
solidariedade entre os integrantes de todas as carreiras da Polícia Civil do 
Estado de São Paulo em torno de temas e projetos de interesses comuns; 
 
Considerando a imprescindível busca pelo fortalecimento, reconhecimento e 
valorização, perante o poder público e sociedade, dos profissionais prestadores 
dos serviços essenciais de Polícia Judiciária Civil do Estado de São Paulo.    
  
Nós, entidades representativas das carreiras da Polícia Civil do Estado de São 
Paulo abaixo assinadas, conduzidas pela aspiração de aperfeiçoar o sistema de 
Segurança Pública, cônscios da salvaguarda dos princípios do Estado 
democrático brasileiro, instituímos o FÓRUM INTERASSOCIATIVO E 
INTERSINDICAL DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, fundado essencialmente no respeito irrestrito à legalidade e na defesa 
do interesse público, tem como pressupostos: 

1. Concebido inicialmente por entidades representativas das carreiras Policiais 
Civis do Estado de São Paulo, o Fórum é aberto à adesão de todos aqueles que 
comunguem dos ideais consignados e estejam dispostos a defendê-los, 
mediante adesão a esta Carta de Princípios; 



 
 
 

 

2. Para consecução dos seus objetivos, o grupo visa fortalecer as entidades 
representativas das carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 
especial, enaltecendo os consensos no âmbito das demandas comuns e 
argumentando sobre as eventuais divergências de forma progressiva; 

3. A atuação do Fórum ocorrerá de forma permanente, por meio de encontros 
democraticamente constituídos, que pautados pela ética, buscarão o apoio 
necessário interno e externo, para materialização das diretrizes e ações 
resultantes das decisões do grupo;  

4. São ações prioritárias e irrenunciáveis: 

4.1 estabelecer um amplo debate institucional orientado pelas entidades de 
classe sobre transformações na esfera de recursos humanos e administrativa da 
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em consonância com as atuais 
experiências positivas desenvolvidas nas Polícias Civis e Segurança Pública do 
país;  

4.2 elaborar um Plano Específico de Ações Estratégicas, como resultado de um 
amplo debate, construído sob a égide dos valores da democracia representativa; 

4.3 desenvolver e implementar medidas reivindicatórias direcionadas aos órgãos 
governamentais e às autoridades competentes para a valorização das carreiras 
em todos os seus aspectos intrínsecos e extrínsecos;  

4.4 organizar projetos e ações prioritárias visando uma nova perspectiva 
remuneratória, reestruturação do plano de carreira e regulamentação da jornada 
de trabalho de todas as carreiras da Polícia Civil de São Paulo; 

4.5 efetivada a aprovação dos projetos como política pública do Estado de São 
Paulo, permanecer como instância de avaliação e monitoramento da execução, 
mediante a recepção de recomendações e a proposição de ajustes em face do 
diagnóstico de problemas; 

5. Em hipótese alguma quaisquer ingerências serão admitidas para a extinção 
ou a obstrução das ações prioritárias acima delineadas. 

Por estarmos de acordo com esta Carta de Princípios, nós, fundadores do 
FÓRUM INTERASSOCIATIVO E INTERSINDICAL DAS CARREIRAS 
POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, subscrevemos a presente. 

 


