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PJPP-CAP n. 725/2021-7 

Representante: Instaurado de ofício 

 Representados: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO DE MELLO 

ARAÚJO - CORONEL DA RESERVA DA PM e ALEKSANDER LACERDA 

- CHEFE DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-7 (CPI-7) 

Objeto: Notícia de suposta prática de ato de improbidade administrativa pelos 

representados, que estariam convocando a população para manifestação de cunho 

político, a ser realizada no dia 07 de setembro de 2021, em Brasília/DF e em São 

Paulo/SP. 

 

 

 

            PORTARIA 

 

Trata-se de procedimento instaurado de ofício em razão da 

notícia publicada no jornal Estadão na data de 23/08/2021, denunciando que o 

representado Ricardo Nascimento de Mello Araújo, ex-comandante da Rota, 

unidade da Polícia Militar de São Paulo, e atual presidente da Companhia de 

Entrepostos e Armazéns de Entrepostos Gerais de São Paulo (CEAGESP), 

através de suas redes sociais, convocou policiais militares “veteranos” de São 

Paulo para manifestação  no dia 7 de setembro, em apoio ao presidente Jair 

Bolsonaro. 

 

Ainda, mencionou: “Veteranos da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo. Nós temos que dia 7 de setembro ajudar o nosso presidente 

Bolsonaro”, convocou. “Eu vejo que nós da PM de SP, a força pública, nós 

devemos nos unir.  E no dia 7 de setembro todos os veteranos de SP, estar 

presente na Avenida Paulista.” (sic) 
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 Segundo a notícia encaminhada, o representado Ricardo 

Augusto Nascimento de Mello Araújo clamou aos policiais militares por “ajuda” 

ao Presidente Bolsonaro e apelou contra o “comunismo” para tentar convencer 

os colegas de farda a participarem do protesto, que possui como pleito a 

destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, a adoção do voto impresso, 

além de uma intervenção militar das Forças Armadas. 

 

Mello Araújo também quer funcionários e trabalhadores da 

Ceagesp envolvidos na manifestação. “Família Ceagesp lá também, organiza pra 

gente”, escreveu o Coronel, em resposta a pessoas que interagiram com ele após 

a convocação.  

 

No mesmo sentido foi a manifestação do Coronel da ativa 

Aleksander Lacerda, ora representado, que tem sob o seu comando 7 batalhões da 

Polícia Militar, cuja troca de cerca de 5 mil homens é distribuída em 78 municípios 

da região de Sorocaba, sede do CPI-. 

 

Na rede social Facebook afirmou que o presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEM), é “covarde”, que o governador de São Paulo, João Doria 

(PSDB), é uma “cepa indiana” e o deputado Rodrigo Maia, recém-nomeado 

secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Estado, é qualificado como 

beneficiário de um esquema “mafioso”. 

 

Também, segundo o Estadão, em 16/08 postou: “Liberdade 

não se ganha, se toma. Dia 07/09 eu vou” No dia 20, o Coronel da PM 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 
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um carrinho de sorvete”. Sobre o dia 7 de setembro, compartilhou a mensagem: 

“caldo vai esquentar”. 

 

Sobre o senador Rodrigo Pacheco, ALEKSANDER 

LACERDA, Coronel da PM, registrou ao compartilhar a notícia de que ele se 

recusara a levar adiante o pedido de Bolsonaro de impeachment do ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes: “Covarde! Honre seu Estado, 

que nos deu Tiradentes, JK, Tancredo e tantos outros”.  

 

Por sua vez, o Coronel ALEKSANDER LACERDA fez 

afirmações levianas sobre o Governador de São Paulo, João Doria retratando o 

chefe do Executivo do Estado de São Paulo como travesti em montagem ao lado 

dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Renan Calheiros (MDB-AL), 

Omar Aziz (PSD-PA), Humberto Costa (PT-PE) e do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva chamando a todos de “cepas indianas prontas para acabar com o 

Brasil”.  

Em postagem diversa, o Coronel ALEKSANDER 

LACERDA se diz “100% com Sérgio Reis”, que foi alvo de busca e apreensão 

determinada pelo ministro Moraes por incitar caminhoneiros e ruralistas para a 

manifestação do 7 de Setembro pelo impeachment de ministros do STF e pelo 

voto impresso.  

Sérgio Reis registrou em suas redes sociais a seguinte 

mensagem: “Se em 30 dias não tirarem aqueles caras nós vamos invadir, quebrar 

tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser”. Ele também afirmou 

que os caminhoneiros iam parar o País por 72 horas. “Ninguém anda no País, não 

vai ter nem caminhão para trazer feijão para vocês aqui dentro”.  
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Considerando que a Constituição Federal de 1988 dispõe 

que a República Federativa do Brasil se caracteriza como um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias;  

 

Considerando que os órgãos de segurança pública são 

instituições permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, e destinam-se à defesa da sociedade e devem se pautar pelo regime 

democrático instituído; 

 

Considerando que os fatos descritos podem configurar 

ofensa aos princípios da Administração Pública e eventualmente prejuízo ao erário 

público; 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 dispõe 

que a República Federativa do Brasil se caracteriza como um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias; 

Considerando o artigo 105 do Decreto n. 4.246/2002 que 

caracteriza como transgressão disciplinar "Autorizar, promover, assinar 

representações, documentos coletivos ou publicações de qualquer tipo, com 
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finalidade política, de reivindicação coletiva ou de crítica a autoridades constituídas 

ou às suas atividades";  

Considerando o inciso XXIV do art. 7, da Lei 

Complementar Estadual n. 893/2001 - Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, 

que prescreve entre os valores fundamentais, determinantes da moral policial-

militar, o exercício da profissão sem discriminações ou restrições de ordem 

religiosa, política, racial ou de condição social; 

Considerando que o artigo 4º da Lei nº 8.429/92 estabelece 

que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela 

estrita observância dos princípios da Administração Pública no trato dos assuntos 

que lhes são afetos; 

Considerando que, de acordo com o disposto nos artigos 

127, “caput”, e 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 25, inciso IV, 

alínea “b”, da Lei Federal nº 8.625/1.993; artigo 103, inciso VIII, da Lei 

Complementar Estadual nº 734/1.993, e dispositivos da Lei Federal nº 

8.429/1.992, é função institucional do Ministério Público a instauração de 

inquérito civil e a propositura de ação civil pública para a proteção do patrimônio 

público e social e para que sejam observados os princípios norteadores da 

administração pública; 

Considerando que o Inquérito Civil, instituído pela Lei nº 

7.347/85, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos 

probatórios destinados a instruir eventual ação voltada para a anulação ou 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade 

administrativa do Estado e de suas administrações diretas, indiretas ou 

fundacionais ou de entidades privadas de que participem; 
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DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL, 

para apurar os fatos descritos, em todas as circunstâncias, bem como a realização 

das seguintes diligências: 

 

1) Registre-se no SIS MP Integrado, observando-se as 

disposições do Ato Normativo nº 665/2010-PGJ-CGMP. 

2) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria 

de instauração de Inquérito Civil e demais peças que a 

instruem, arquivando-se cópia em pasta própria da 

Promotoria de Justiça.  

3) Expeça-se ofício ao Centro de Apoio Operacional, para 

conhecimento da presente instauração;  

4) Comunique-se o Representante acerca da instauração 

deste inquérito civil, nos termos do art. 19, inciso IV, 

primeira parte, do Ato Normativo nº 484/CPJ.  

5) Diligencie a Sra. Oficial de Promotoria no sentido de 

retificar o objeto do presente inquérito civil a fim de que 

passe a constar também a Cidade de São Paulo,  como local 

de provável manifestação pública incitada pelos 

representados, conforme a notícia publicada pelo Estadão, 

registrada nos autos.  

6) Expeçam-se ofícios à RICARDO AUGUSTO 

NASCIMENTO DE MELLO ARAÚJO - CORONEL DA 

RESERVA DA PM e à ALEKSANDER LACERDA – EX-

CHEFE DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO 

INTERIOR-7 (CPI-7) com cópia integral da peça de 
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informação, a fim de que se manifestem, com urgência, 

registrando-se o prazo de 5 dias, diante da urgência e 

excepcionalidade. 

7) Oficie-se ao Comandante Geral da Polícia Militar com 

cópia integral da peça de informação encaminhada e desta 

portaria, solicitando que apresente informações em 2 dias, 

diante da urgência, a respeito das medidas adotadas com 

relação as condutas dos representados RICARDO 

AUGUSTO NASCIMENTO DE MELLO ARAÚJO - 

CORONEL DA RESERVA DA PM e à ALEKSANDER 

LACERDA – EX - CHEFE DO COMANDO DE 

POLICIAMENTO DO INTERIOR-7. 

8) Nos termos do artigo 33 do Ato Normativo nº 484-

CPJ/2006 e do Ato Normativo nº 664/2010, fica designada 

a Oficial de Promotoria Tatiana Cristina de Andrade 

Vergueiro para secretariar os trabalhos;  

Com ou sem respostas, conclusos em 5 dias para ulteriores 

deliberações. 

São Paulo, 24 de agosto de 2021. 

 

JOSÉ CARLOS GUILLEM BLAT 

10º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social 

Vanessa Alvarez 

Analista Jurídica do Ministério Público 

 


