
 
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR 

 
 

 
Rua Dr. Vila Nova, nº 285 – Vila Buarque | São Paulo/SP 

1 

São Paulo, 25 de agosto de 2021. 

 

 

 

Ofício nº 333/2021-PJMSP  

 

 

                                                                         

Ilustríssimo Senhor Corregedor: 

 

 

 

    Conforme já é de conhecimento público por meio de 

notícias veiculadas na mídia, o Coronel PM Aleksander Lacerda, então 

comandante do CPI-7, realizou diversas postagens em sua conta pessoal na rede 

social “facebook”, convocando “amigos” para a manifestação de apoio ao 

Presidente da República marcada para o dia 07 de setembro de 2021.  

 

    Segundo publicado na mídia impressa1, em 16 de 

agosto, o Coronel postou: “Liberdade não se ganha, se toma. Dia 7/9 eu vou”. No 

dia 20, publicou mensagem na qual é dito que “nenhum liberal de talco no 

bumbum” consegue “derrubar a hegemonia esquerdista no Brasil”. “Precisamos de 

um tanque, não de um carrinho de sorvete”. Sobre o dia 7 de setembro, 

compartilhou a mensagem: “caldo vai esquentar”. 

 

    Ainda retratou o Governador do Estado de São Paulo, 

João Dória “como travesti em montagem ao lado dos senadores Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP), Renan Calheiros (MDB-AL), Omar Aziz (PSD-PA), Humberto 

Costa (PT-PE)”. Segundo a reportagem, o Coronel realizou 397 (trezentas e noventa 

 
1https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,chefe-de-batalhoes-da-pm-paulista-

convoca-para-ato-bolsonarista-ataca-doria-e-o-stf,70003818467 
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e sete) publicações de caráter político e partidário entre os dias 1.º e 22 de agosto 

de 2021 e todas as postagens eram de acesso público. 

 

    Ao criticar os atos do Governo do Estado de São Paulo, 

postando que “nenhum liberal de talco no bumbum” consegue “derrubar a 

hegemonia esquerdista no Brasil”. “Precisamos de um tanque, não de um carrinho 

de sorvete”, verifica-se indícios da prática do crime de publicação ou crítica 

indevida, previsto no artigo 166, do Código Penal Militar (“criticar publicamente 

qualquer resolução do Governo”), sem prejuízo da análise das demais postagens 

realizadas. 

 

    Diante disso, é o presente para solicitar que esta 

Corregedoria informe se foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar os 

fatos. Em caso positivo, solicitamos que informe o número do IPM bem como 

remeta a esta Promotoria de Justiça Militar cópia da Portaria e um resumo das 

diligências já determinadas. Em caso negativo, requisitamos a instauração de 

Inquérito Policial Militar para apurar a prática do crime previsto no artigo 166 do 

Código Penal Militar por parte do Coronel PM Aleksander Lacerda, solicitando o 

envio de cópia da Portaria instauradora.  

 

    Ainda consta da reportagem citada que “Em grupos de 

WhatsApp de PMs foram compartilhadas mensagens que preveem envio de 82 

ônibus e 16 vans do interior para a capital.” Há, também, indícios de que policiais 

militares impulsionariam os atos convocados para o dia 7 de setembro2.  

 

    Considerando que o artigo 8º, § 3º, do Regulamento 

Disciplinar da Polícia Militar (LCE 893/2001) proíbe militares da ativa de realizarem 

“manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e de 

cunho político-partidário, sujeitando-se as manifestações de caráter individual aos 

preceitos deste Regulamento.”, solicitamos que esta Corregedoria informe se tem 

realizado apurações de inteligência para detectar a participação de policiais 

 
2https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pms-impulsionam-atos-para-o-7-de-setembro-

com-criticas-ao-stf-e-autoridades,70003819428 
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militares da ativa nos atos convocados e se tem programado ações para impedir 

que policiais militares se valham da condição de militar para participar de ato 

político-partidário, bem como se utilizem de arma de fogo da corporação nessas 

ocasiões.  

 

    Prazo para resposta: 48 horas.  

 

    Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

MARCEL DEL BIANCO CESTARO        GIOVANA ORTOLANO GUERREIRO                  

 4º Promotor de Justiça Militar           6ª Promotora de Justiça Militar 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor 

CORONEL PM EDUARDO HENRIQUE BRICIUG MARTINEZ 

D.D. Corregedor da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
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