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Caro Sr. Editor-Chefe da Revista Época,  

É com muito pesar que nos deparamos, na data de ontem, com o infeliz texto publicado 

pelo Sr. Paulo Moreira Leite, colunista desse periódico. Trata-se do artigo intitulado “PM é entulho 

autoritário. Lembra disso?”.  

Lamentamos porque o colunista demonstra traços incontestes ou de desconhecimento - 

o que parece pouco provável, dada sua longa experiência como jornalista - ou de puro 

preconceito, fruto de motivações talvez passionais.  

Dizer que não possuímos vocação para trabalhos de polícia é simplesmente desconhecer 

a estrutura do Estado e de suas instituições. Se temos disciplina? Graças a Deus, temos, sim, pois 

somente uma tropa disciplinada e devidamente comandada suporta as agruras das árduas missões 

que desempenhamos com muito denodo e muita perseverança ao longo de todos esses anos, até 

mesmo quando fomos alvo de atentados covardes perpetrados por membros de organizações 

criminosas em meados de 2006. Formação política? Faz parte de qualquer segmento que pauta 

sua gestão pela qualidade, que está inserido no mundo globalizado, que se relaciona com as 

diversas outras instituições e organizações públicas e privadas, inclusive a própria Imprensa, que 

há muito trabalha com livre acesso a nossas instalações e nossos profissionais. Quanto à nossa 

formação ideológica, só seguimos uma direção, a Lei.  

Não somos braço da Ditadura, não abrigamos milícias nem qualquer outro grupo que 

não se alinhe com princípios éticos. Somos herança de um passado de homens mulheres, pessoas 

honradas que, desde 1831, suaram, sangraram e, muitas vezes, tombaram mortas para cumprir o 

sagrado juramento de “defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida”.  

Restringir-nos simplesmente a uma tropa de ocupação é fechar os olhos para a única 

Instituição que trabalha diuturnamente, religiosamente, nos 645 municípios do estado de São 

Paulo. É mais do que isso, é desconhecer nossos dados oficiais de atendimento ao público, é 

olvidar os mais de 150 mil chamados diários ao COPOM, os mais de 15 mil despachos para envio 

de viaturas, nos mais variados empregos, que passam por acidentes automobilísticos, 

afogamentos, incêndios, discussões domésticas, vias de fato, homicídios, latrocínios, roubos a 

bancos, residências, veículos. Atendemos em cenários violentos, em que a energia é necessária, 

mas também atendemos a parturientes, que muitas vezes dão à luz nas nossas viaturas, tamanha 

a urgência; socorremos crianças abusadas, idosos maltratados, mulheres espancadas, animais 
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feridos, qualquer criatura que precise de ajuda. E, quando nada mais há para ser feito, ainda resta 

um abraço fraterno como o que foi oferecido por uma policial militar nossa em trágica ocorrência 

atendida semana passada, gesto que percorreu as diversas redes sociais. Atuamos sempre, em 

quaisquer condições, e sem jamais escolher os clientes, que, em sua imensa maioria, são oriundos 

das classes sociais mais humildes.  

Nossas ações de controle de distúrbios civis, de reintegração de posse, ações de choque, 

que acontecem igualmente em todos os cantos do planeta, diariamente, não representam sequer 

1% do que fazemos, de dia e de noite, caríssimo editor.  

Se desejamos ter uma percepção real do que a Polícia Militar representa para a 

população, que essa população seja ouvida; que o cidadão, alvo maior de nossos esforços, esse, 

sim, tenha voz. Mas que não se diga que não temos vocação para trabalhos de polícia, que não se 

enxovalhe a dignidade de cerca de 100 mil trabalhadores incansáveis, que pulam muros, que se 

embrenham por becos, por rios infestados e, na defesa da vida de outrem, ou até de um 

patrimônio que jamais terão, muitas vezes perdem a vida ou se ferem gravemente pela ação de 

infratores.  

Nossa vocação, senhores, é servir ao cidadão, sempre, e com extrema dedicação.  

Diante da urgência do povo, mais que os discursos, urgentes mesmo são as ações.  

Assim, prezado editor, apesar de todo preconceito latente nas palavras do colunista, 

reporte-lhe que, sempre que se encontrar numa emergência, não hesite em discar 190, pois 

sempre haverá um militar estadual para, prontamente, atendê-lo e, se necessário for, morrer por 

ele.  

 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2012.  

ALVARO BATISTA CAMILO 

Coronel PM Comandante-Geral da Polícia Militar de S. Paulo 

Presidente do Conselho Nacional dos Comandante-Gerais  

 


