DEFENDA PM – ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO EM DEFESA DA POLÍCIA MILITAR
Rua 15 de Novembro, nº 3.171, Sala 83, Centro
São José do Rio Preto/SP – CEP 15.015-110

São Paulo, 26 de julho de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor Dr. Manoel Pereira Calças
MM Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo
Praça da Sé, s/nº – Palácio da Justiça – Sé – São Paulo/SP
CEP: 01.018-010

Assunto: elogio por comportamento de Magistrada.

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Meritíssimo
Desembargador Manoel Pereira Calças, a DEFENDA PM – Associação de Oficiais Militares do
Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar – por meio de seu Presidente, abaixo assinado, vem
por este ofício, levar ao conhecimento de Vossa Excelência e aproveitar para enaltecer e ELOGIAR a
Excelentíssima Senhora Doutora GLADIS NAIRA CUVERO, Meritíssima Juíza de Direito da
Comarca de Guarujá/SP, por ter em 24/07/2018, após atraso havido na audiência em que um policial
militar seria por ela inquirido, posicionando-se em pé e pedindo desculpas pelo atraso àquele militar
estadual, bem como, em suma, agradecido a paciência e o enaltecido em retribuição a todos policiais
brasileiros que se dedicam diária e incansavelmente em prol de nossa sociedade, mesmo sem
qualquer tipo de reconhecimento, citando ainda sermos, em regra, esquecidos após terem cessadas as
necessidades daquele que nos aciona e destacando o preço pago por aqueles que são os únicos
profissionais que fazem juramento de dar a própria vida em favor de outro.
Digníssimo Presidente, ficamos realmente lisonjeados com a atitude da Magistrada que
merece também todo nosso respeito, pela educação e respeito a nós Policiais Militares.
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Sabemos que inúmeros magistrados têm a mesma opinião da digníssima juíza de
Guarujá, porém poucos como ela se manifestam publicamente em demonstração de apreço.
Destaco que tal fato repercutiu positivamente no âmbito de toda Polícia Militar,
principalmente no seio da Oficialidade e é digno de destaque.
Aproveito o ensejo para externar a Vossa Excelência os meus sinceros votos de estima
e consideração.
Atenciosamente,

ELIAS MILER DA SILVA
Coronel PMESP – Presidente da Defenda PM

