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POLICIALISMO
NOVO FENÔMENO POLÍTICO BRASILEIRO?
O MILITARISMO, PRESENTE DESDE A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, RESSURGE COM NOVAS ROUPAGENS

INTRODUÇÃO

Deputados(as) federais com origem profissional
em forças de segurança eleitos(as) por eleição

Um fenômeno político tem se consolidado no Brasil ao longo da última década: uma
notável expansão na participação de policiais e também militares das Forças Armadas

42

(FFAA) nas eleições brasileiras.
Em relação a esses últimos, a eleição do capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro
(e de seu vice-presidente Hamilton Mourão, general da reserva) reinstala a presença
militar no Poder Executivo federal numa intensidade que não víamos desde a redemo-
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cratização, chegando ao ponto de manter por 10 meses um general da ativa do Exército Brasileiro como Ministro da Saúde, sendo quatro desses como interino. Atualmente,
mais de 340 militares ocupam altos cargos em comissão do Governo Federal1.
O Instituto Sou da Paz tem se debruçado desde 2015 sobre a produção legislativa do
Congresso Nacional em temas de segurança pública e justiça criminal2 e - embora esta

4

não seja a intenção original da pesquisa - tem alertado há anos para um crescimento
acentuado na eleição de policiais, notadamente na Câmara dos Deputados. Entre 2010
e 2018, o número de deputados(as) policiais ou militares das FFAA eleitos(as) saltou de
quatro nas eleições de 2010 para 42 nas eleições de 2018, um aumento de 950%.

ELEIÇÃO
2010

ELEIÇÃO
2014

ELEIÇÃO
2018

1. Disponível em: https://glo.bo/3wSlYK6
2. Disponível em: https://bit.ly/3s6MSu1
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INTRODUÇÃO
Nesses estudos, temos observado algumas consequências do aumento na represen-

as coligações proporcionais6, o que possivelmente serviu como incentivo aos partidos

tação parlamentar de policiais e militares nos trabalhos legislativos: de um lado, há

para lançarem mais candidatos(as). Por outro lado, uma novidade das últimas eleições

uma captura da pauta da segurança pública por estes(as) congressistas, principais

foi o aumento expressivo e desproporcional na candidatura dessas categorias para

propositores de projetos de lei no tema, e de outro, uma atenção especial a temas cor-

cargos executivos. Se a tendência que aqui analisamos se iniciou pelo Legislativo, há

porativistas, com especial atenção à criação de benefícios econômicos ou trabalhistas

indícios de que o fenômeno agora migra para o Poder Executivo. Não podemos es-

a policiais e seus familiares, principalmente de suas próprias corporações de origem.

quecer que o capitão reformado eleito Presidente da República em 2018 foi deputado

Outro dado relevante é a adesão das forças policiais ao bolsonarismo. Pesquisa de

federal por 27 anos.

opinião recente realizada pela AtlasIntel para a revista Época3 perguntou a policiais

Uma ressalva importante deve ser realizada aqui: não somos contrários à participação

de todo o Brasil quais candidatos(as) os(as) entrevistados(as) apoiaram em 2018 e

política e eleitoral de qualquer categoria profissional, que obviamente tem direito à

como avaliavam o atual Governo Federal. Em suma, se observa uma grande votação

representação política. A representatividade e a participação em processos eleitorais

em Bolsonaro entre policiais, tanto no primeiro quanto no segundo turno, quando

são cânones da democracia assentados pela Constituição Federal de forma inequívo-

recebeu 62% e 67% dos votos da categoria, respectivamente. Sobre como avaliam o

ca. Há determinadas categorias, porém, especialmente aquelas que representam o

governo, percebe-se uma diminuição do apoio entre policiais civis, mas a manutenção

aparato repressivo do Estado e aquelas por meio das quais ele exerce seu monopólio

de um alto nível de apoio entre policiais militares.

do uso da força, que devem se sujeitar a regras especiais para que sua atuação política

Durante as eleições municipais de 2020, o assunto ganhou destaque no Anuário
Brasileiro de Segurança Pública4, com artigos publicados por Renato Sérgio de Lima
(Fórum Brasileiro de Segurança Pública) e Carolina Ricardo e Felippe Angeli (Instituto
Sou da Paz) trazendo dados sobre candidaturas de policiais e também reflexões sobre
o fenômeno. O assunto também gerou interesse da imprensa, que noticiou o aumento
da participação de policiais e militares nas eleições5.

e filiação partidária não levem a conflitos de interesse que possam colocar o próprio
sistema democrático em risco. Essa é a justificativa que impede a agremiação partidária a militares e também o que determina a separação entre poderes, de modo que o
Poder Judiciário seja independente e também imparcial. A possibilidade de perseguir
judicialmente ou criminalmente um oponente político é grave demais para que o risco
seja admitido. Vimos recentemente, com a nomeação do ex-juiz Sergio Moro ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do atual governo, como são tênues as fronteiras

Conforme será apresentado, embora efetivamente tenha havido um aumento expres-

entre a atividade jurisdicional e a defesa de determinados interesses políticos e elei-

sivo nas candidaturas ligadas às forças de segurança em 2020, de forma geral esse

torais. No caso da justiça, a mera suspeição coloca todo o sistema em risco, e por isso

aumento acompanhou o aumento das candidaturas totais, que também tiveram ele-

deve ser repelida.

vação, talvez em razão das mudanças na legislação eleitoral em 2017 que proibiram
3.
4.
5.
6.
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Disponível em: https://bit.ly/2PTcsWu
Disponível em: https://bit.ly/3uDKkoM
Disponível em: https://glo.bo/3uyYlEn
Disponível em: https://bit.ly/3d4stRX

POLICIALISMO - NOVO FENÔMENO POLÍTICO BR A SILEIRO?

INS TITUTO SOU DA PA Z

Esse é também o caso das polícias e das FFAA. A politização de seus quadros representa riscos enormes à quebra de hierarquia e de disciplina tão necessárias à própria
existência dessas organizações. Quais os riscos, por exemplo, de desvios importantes
no caso em que comandante e comandado sejam também oponentes políticos? Como
esses agentes de segurança politizados atenderiam a ocorrências que envolvem

NOTA METODOLÓGICA
Este relatório utilizou dados produzidos pela Pulso Público, contratada pelo Instituto
Sou da Paz para este fim. As informações aqui trazidas, em sua maioria, têm origem

seus concorrentes ou desafetos, sejam eles vítimas ou perpetradores de crimes? São

no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e na imprensa nacional.

também extremamente preocupantes os movimentos reivindicatórios e grevistas que

A identificação de candidatos(as) oriundos(as) de carreiras policiais não é tão simples.

têm se intensificado nas polícias, particularmente as militares, ao longo dos últimos
anos, alguns deles inclusive tendo sido encorajados por motivações políticas. Pelas
mesmas razões que apontamos aqui, outro direito tão fundamental quanto o de participação política, o direito à greve, também é restrito a essas categorias.
Essas preocupações foram concretizadas, por exemplo, em março de 2020, quando
durante a greve de policiais militares no Ceará, o senador Cid Gomes foi atingido por
um disparo de arma de fogo7. O movimento ilegal contou com a participação ativa de
“policiais-políticos”, como o ex-deputado federal Cabo Sabino, que chegou a ter sua
prisão decretada por participação no motim8. No mesmo estado, um dos candidatos
à prefeitura de Fortaleza que chegou ao 2º turno, Capitão Wagner, surgiu como liderança política durante greve anterior, de 2011. O candidato à prefeitura de Vitória pelo
PATRIOTAS, Capitão Assumção, ficou preso por quase dez meses por sua liderança no

O TSE traz apenas a identificação das categorias Policial Civil, Policial Militar, Militar Reformado, Membro das Forças Armadas e Bombeiro Militar. Policiais Federais, Policiais
Rodoviários Federais e Guardas Municipais não estão entre as categorias profissionais
pré-listadas pela autoridade eleitoral. Muitas vezes, os(as) candidatos(as) com origem
profissional nas forças de ordem se autodeclaram servidores estaduais ou federais, o
que de fato são, mas o que também dificulta a identificação das carreiras desses(as)
candidatos(as) com precisão. Um caminho para superar esse desafio é buscar por candidatos(as) que tragam cargos policiais (como delegado) ou patentes militares (como
coronel e capitão) nos nomes pelos quais serão identificados na urna. Esta é inclusive
uma das reflexões que essas candidaturas trazem: é legítimo que candidatos(as) utilizem para fins eleitorais cargos dos quais estão afastados e cujas funções são exclusivas
do Estado? E para políticos já eleitos há diversos mandatos e que continuam portando

movimento grevista da PM capixaba em 2017, quando a paralisação de 22 dias resul-

suas patentes? Esta apropriação eleitoral de cargo público é legítima?

tou em absoluto pânico sobre a população e 200 homicídios9.

Essas são algumas das perguntas que tentaremos responder aqui.

Colocados os riscos, é fundamental compreender o fenômeno e refletir sobre regulamentos que, ao mesmo tempo em que autorizem a participação política e eleitoral de
ex-policiais e ex-militares, protejam as instituições que representam e a própria nação
da politização e desvirtuamento de nossas forças de segurança. É do que tratamos aqui.

7. Disponível em: https://bit.ly/3d4qQ72
8. Disponível em: https://bit.ly/3wG4Dnx
9. Disponível em: https://bit.ly/2PT3Izk
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AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020

O objetivo deste trabalho não é apenas trazer uma radiografia das candidaturas de poli-

Gráfico - Candidaturas registradas

ciais e militares candidatos em 2020. Como dissemos, esse assunto já foi oportunamente explorado pela imprensa e pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2020.

Candidaturas gerais por cargo

Todavia, trazemos algumas atualizações quanto ao resultado eleitoral do pleito para

19.342

essas categorias. As eleições municipais de 2020 não representaram um sucesso para

19.708

as candidaturas de policiais e militares10. Também se apontou uma suposta derrota do

bolsonarismo nessas eleições11, ainda que seja preciso considerar as particularidades
eleitorais próprias num país continental de 5.568 municípios e extremamente desigual
como o Brasil.
PREFEITO(A)

No segundo turno, os dois candidatos explicitamente apoiados pelo presidente da República, e que não foram vitoriosos, estão ligados ao universo desta análise: Capitão

VICE-PREFEITO(A)

TOTAL
557.336

518.316

VEREADOR(A)

Wagner, candidato pelo PROS em Fortaleza, e o bispo Marcelo Crivella, candidato à
reeleição no Rio de Janeiro que trazia uma tenente-coronel do Exército Brasileiro em
sua chapa como candidata a vice-prefeita.
A seguir, traremos os principais números da eleição municipal de 2020 em relação ao
objeto desta análise, as candidaturas de agentes das forças de segurança.

Participação de policiais e militares nas candidaturas gerais

1,5%

Número de candidatos(as):
Confirmando tendência da última década, as eleições de 2020 registraram um

CANDIDATOS(AS) POLICIAIS E MILITARES

aumento bastante significativo de candidaturas policiais e militares. Foram 8.296

CANDIDATOS(AS) NÃO POLICIAIS E MILITARES

pleiteantes ligados às forças de segurança, sendo 515 (6,2%) candidaturas para prefeitos(as), 485 (5,8%) para vice-prefeitos(as) e 7.296 (87,9%) para vereadores(as). Isso re-

TOTAL
557.336

presenta um aumento, em números absolutos, de 21% em relação à eleição anterior.
10. Disponível em: https://glo.bo/2PQGslx
11. Disponível em: https://glo.bo/3uA1Iec
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Retirar os títulos "Ocupação policial" e "Ocupação não policial" e manter apen
Identificados pelo campo "ocupação" e
Identificados pelo "nome de urna"

Gráfico - Candidaturas das forças de segurança

É importante observar que as eleições municipais de 2020 registraram número
recorde não apenas nas candidaturas policiais e militares, mas nas candidaturas
em geral. Com isso, apesar do crescimento no número absoluto de candidaturas,
em termos proporcionais as candidaturas das forças de segurança permaneceram

1.494 (18%)

praticamente constantes ao longo do tempo, representando em torno de 1,5% do
total de candidaturas nas três últimas eleições municipais.

IDENTIFICAÇÃO POR NOME DE URNA
IDENTIFICAÇÃO POR OCUPAÇÃO

Ocupação declarada:

REGISTROS

Dos 8.296 registros de candidaturas das forças de segurança, 6.802 (82%) foram

8.296

identificadas pela “ocupação” e 1.494 (18%) pelo uso de patentes militares ou

NOME DE URNA
OUTROS

cargos policiais nos nomes de urna. Essa é uma proporção muito relevante frente

31%

ao total de candidaturas e traz reflexões importantes sobre o fenômeno. Tratare-

APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)

mos disso adiante.

6.802 (82%)

Policiais militares e militares reformados representam a maior porcentagem.

quase 80% dos registros.
Em seguida, em número bem inferior, estão policiais civis (13%) e bombeiros militares (5%), sendo os membros das forças armadas a menor porcentagem (3%).

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
18%

Dentre as 6.802 candidaturas identificadas pela ocupação, eles representam,
respectivamente, 53% (3.606 registros) e 26% (1.751 registros), perfazendo juntos

18%

VEREADOR

OCUPAÇÃO

11%

ADVOGADO

POLICIAL MILITAR
53%

MILITAR REFORMADO

6%

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

26%

5%

POLICIAL CIVIL

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
4%

13%

BOMBEIRO MILITAR

EMPRESÁRIO
4%

5%

MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO
4%

3%
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Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
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Perfil socioeconômico:
A maioria absoluta das candidaturas policiais e militares é do
gênero masculino (94%), de cor branca (46%), casados (72%),
com idade média de 50 anos e alto nível de escolaridade.

Gráfico - Gênero, cor/raça e estado civil
COR/RAÇA

GÊNERO

ESTADO CIVIL

BRANCA
46,4%

MASCULINO

94%

PARDA

CASADO(A)
72%

SOLTEIRO(A)

40,6%

16%

PRETA

DIVORCIADO(A)

11,4%

11%

SEM INFORMAÇÃO

FEMININO

1,3%

6%

SEPARADO(A) JUDICIALMENTE

AMARELA

1%

0,2%

VIÚVO(A)

INDÍGENA

1%

0,1%

0
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4.000

6.000

8.000

0
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0
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Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto SoAu da Paz
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Verifica-se uma forte sub-representação das mu-

Gráfico - Escolaridade, idade e bens declarados

lheres nas candidaturas policiais e militares, compreendendo apenas 6% do total. Olhando para as
candidaturas gerais registradas em 2020, as mulhe-

ESCOLARIDADE

res correspondem a 33,6%. Embora a porcentagem
seja baixa, quase o mínimo inferior exigido por lei,
ainda é significativamente maior do que dentre as

IDADE

80

SUPERIOR COMPLETO
45%

candidaturas das forças de segurança.
Em relação à cor/raça, os que se declararam brancos
dos aos registrados nas candidaturas gerais.
Para estado civil, as candidaturas policiais e milita-

60

ENSINO MÉDIO COMPLETO
40%

são 46%, pardos 40% e pretos 11%, valores alinha-

6%

cioeconômico das candidaturas policiais e militares

os que possuem ensino médio completo, superior
incompleto e superior completo temos 91% do total,

BENS DECLARADOS

ENSINO MÉDIO COMPLETO
2%

2%

LÊ E ESCREVE
1%

bem acima do valor das candidaturas em geral, que
perfazem apenas 67%.

0

QT

%

ATÉ 50 MIL
DE 50 ATÉ 100 MIL
DE 100 A 500 MIL
DE 500 MIL A 1 MILHÃO
DE 1 A 2 MILHÕES
MAIS DE 2 MILHÕES

1.476
777
2.787
764
224
71

24.2
12.7
45.7
12.5
3.7
1.2

TOTAL:

6.099

100

FAIXA DE VALORES

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

possuem ensino superior completo, nas categorias
em foco essa proporção salta para 45%. Somando

20

5%

é o alto nível de escolaridade.
Enquanto nas candidaturas gerais apenas 24%

MÉDIA = 50,7

30

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

porção de solteiros (16% e 37% respectivamente).
Um dos fatores que mais se destacam no perfil so-

50
40

SUPERIOR INCOMPLETO

res apresentam maior proporção de casados (72%)
frente às candidaturas em geral (51%) e menor pro-

70

1.000

2.000

3.000
Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
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Gráfico - Candidaturas por espectro político

Em relação à idade, a média das candidaturas policiais e militares fica em 50,7 anos, enquanto no quadro geral das candidaturas essa média é de 5 anos a menos, 45,6 anos.

ESPECTRO

Quanto ao valor dos bens declarados, 46% possuem entre 100 mil e 500 mil reais, sendo
essa a maior parcela, seguida daquela dos que declararam possuir até 50 mil reais (24%).
Os que possuem entre 1 milhão e 2 milhões são 3,7% dos casos e aqueles que estão na
casa acima dos 2 milhões são 1,2%. Na média, os valores declarados são bem próximos

DIREITA

57,56%

dos declarados pelas candidaturas em geral (R$ 359.227,00 para candidaturas policiais e
militares e R$ 351.615,00 para as gerais).

CENTRO-DIREITA

Espectro político:
No que diz respeito aos partidos que lançaram policiais ou militares como candidatos(as),
o fenômeno que mais se destaca é que tais candidaturas se concentram à direita do es-

30,01%
CENTRO-ESQUERDA

9,53%

pectro político12.
Direita e centro-direita perfazem mais de 87% dos pedidos de registro de candidaturas.
Somados os policiais e militares filiados ao PSL (ex-partido de Bolsonaro) ou ao Republi-

ESQUERDA

2,89%

canos (partido dos filhos do presidente e ligado à Igreja Universal) chega-se a mais de 15%
do total das candidaturas, o que não é pouco se levado em conta os quase 30 partidos do
sistema político brasileiro.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz

O PSL conta a maior parcela das candidaturas (9,4%), seguido do Republicanos
(6,2%), antigo PRB. No extremo oposto estão os partidos de esquerda e de centro-esquerda (com exceção do NOVO, considerado de direita). Somando as candidaturas
de PT, PSOL, PCdoB, PSTU e UP, chega-se a 2,9% do total das candidaturas policiais e
militares.
12. Os partidos foram classificados seguindo a categorização do Anuário Brasileiro de Segurança Pública(2020,
p. 163), que considera: Direita: AVANTE, DC, NOVO, PATRIOTA, PEN, PHS, PL, PMB, PMN, PODE, PPL, PR,
PRB, PROS, PRP, PRP, PRTB, PSC, PSDC, PSL, PT do B, PTB, PTC, PTN, REPUBLICANOS, SD, SOLIDARIEDADE;
Centro-Direita: DEM; MDB; PP/PROGRESSISTAS; PPS/CIDADANIA; PSD E PSDB; Centro-esquerda: PDT; PSB;
PV; E REDE; e Esquerda: PC do B; PCB; PSOL; PSTU; E PT.
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Gráfico - Candidaturas por partido

PARTIDO
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2.53%

PV
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Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
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Gráfico - Proporção de candidaturas por região

Distribuição geográfica:
Na análise geoespacial, a distribuição das candidaturas das
forças de segurança por região acompanha o mesmo perfil
das candidaturas gerais mas, comparativamente, possuem

41%
SUDESTE

38%

maior peso na região Sudeste, onde foram registradas 38%
das candidaturas gerais e 41% das candidaturas policiais e

25%

militares. Chama a atenção, ainda, a região Centro-Oeste,
onde a participação das candidaturas das forças de segu-

NORDESTE

27%

rança é ligeiramente superior às candidaturas gerais, 9% e
8%, respectivamente.
O estado do Rio de Janeiro é o que apresenta maior proporção de candidaturas policiais e militares. Ao passo que

15%
SUL

17%

conta com apenas 4% das candidaturas gerais, tem 9% das
candidaturas das forças de segurança.
Em todos os 5.568 municípios com eleições em 2020, 44%
apresentaram ao menos um candidato policial ou militar,

10%

NORTE

10%

representando um total de 2.485 municípios.

POLICIAIS E MILITARES

Na média geral, nesses 2.485 municípios, foram registradas três candidaturas desse tipo. Porém em 50% deles
há apenas uma ou duas candidaturas, fazendo com que a

CANDIDATURAS
GERAIS

9%

CENTRO
OESTE

8%

mediana seja de duas candidaturas.
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Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
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Tabela - Municípios com mais candidaturas policiais e militares
MUNICÍPIO

POPULAÇÃO

VEREADOR

VICE

PREFEITO

TOTAL

QT VAGAS

RELAÇÃO

CAND/VAGA*

Como seria de se esperar, olhando para os maiores
valores, em números absolutos, os 10 municípios com
mais candidatos(as) são capitais de estados.

RIO DE
JANEIRO

6.688.927

104

3

1

108

51

2

O Rio de Janeiro lidera o topo da lista com 108 candidaturas, distribuídas entre 104 para vereador, um para

MANAUS

2.145.444

93

2

2

97

41

2,3

SÃO PAULO

12.176.866

89

0

0

89

55

1,6

SALVADOR

2.857.329

71

1

1

73

43

1,7

prefeito e três para vice-prefeito.
Em segundo lugar vem Manaus com 97 candidaturas
totais. Vale destacar que este é o município com a maior
relação candidatos/vagas para a Câmara municipal. Ou
seja, em números relativos, é o município que mais se
destaca. São 93 candidatos disputando 41 cadeiras no

FORTALEZA

2.643.247

59

1

1

61

43

1,4

TERESINA

861.442

42

2

1

45

29

1,4

BELÉM

1.485.732

40

3

1

44

35

1,1

CURITIBA

1.917.185

40

2

0

42

38

1,1

BELO
HORIZONTE

2.501.576

37

2

1

40

41

0,9

CAMPO
GRANDE

885.711

36

0

1

37

29

1,2

legislativo local.
O primeiro município no ranking de candidaturas que
não é capital é Duque de Caxias (RJ, 12º posição) com
35 candidaturas, e o segundo é Campos dos Goytacazes
(também RJ, 19º posição), com 33.
Além da capital e desses dois municípios, o Rio de
Janeiro apresenta outros destaques: Magé (21º posição,
30 candidaturas), São Gonçalo (26º posição, 28 candidaturas) e Belford Roxo (34º posição, com 22 candidaturas). Retomamos esse fato mais à frente, ao confrontá-lo com a altíssima mortandade de candidatos e
políticos por crimes violentos que registrou esta mesma

Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
*Número de candidatos policiais a vereadores pelo número de vagas nas respectivas Câmaras.
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EVOLUÇÃO DAS CANDIDATURAS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA AO LONGO DO TEMPO

Gráfico - Evolução das candidaturas das
forças de segurança por cargo

Evolução das candidaturas das forças de segurança ao
longo do tempo
Observa-se um crescimento contínuo no número de candi-

7296

515

(+129%)

datos(as) oriundos das forças de segurança desde as eleições

485

de 2012. Em 2020, contudo, verificamos que esse crescimento

(+14%)

(+106%)

6993

6380

2020

2012

2016

foi significativamente maior para os cargos do Executivo (pre-

(-9%)

feito e vice-prefeito), em comparação às candidaturas para o
Legislativo. Enquanto as candidaturas de policiais e militares
para as prefeituras aumentaram 129% e para vice-prefeituras

235

225

106% em relação à eleição anterior, nas candidaturas para o

(+22%)

(+38%)

legislativo o aumento foi bem mais modesto, de apenas 14%.
Ainda assim, vale relembrar que as candidaturas oriundas de
forças de segurança apresentam uma estabilidade ao longo

193
163

das três últimas eleições municipais, representando em torno

2012

2016

PREFEITO(A)
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2020

2012

2016

VICE-PREFEITO(A)

2020

Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz

de 1,5% das candidaturas totais.

VEREADOR(A)

INS TITUTO SOU DA PA Z

Gráfico - Evolução das candidaturas das forças de segurança por partido e espectro político
Consolidação das candidaturas à direita do espectro

2012

2012

político:
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PARTIDOS DE DIREITA

O crescimento das candidaturas para cargos no executivo
aparentemente está atrelado à visibilidade que tem sido
dada à pauta da segurança pública nos últimos anos, impulsionada pela candidatura e eleição do presidente Bolsonaro.
Essa percepção é corroborada pela análise dos partidos
políticos aos quais essas candidaturas estão atreladas.
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Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
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2016
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Gráfico - Evolução das candidaturas das forças de segurança porPARTIDOS
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Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
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Gráfico - Evolução das candidaturas das forças de segurança por partido e espectro político
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Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
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Nesse movimento podemos enxergar uma evolução no perfil dos(as) candidatos(as), que ainda que
mantenham suas pautas corporativistas, também se tornaram veementes defensores(as) de “políticas de
mão-dura” para a segurança pública, como a aposta no endurecimento penal, uma polícia orientada ao
confronto, de alta letalidade, e o armamento da população.

Concentração de candidaturas nas regiões Sudeste e Nordeste:
Verificamos ao longo do tempo uma sólida concentração de candidaturas das forças de segurança nas
regiões Sudeste e Nordeste, acompanhando a distribuição das candidaturas gerais.

Gráfico - Evolução das candidaturas das forças de segurança por região
3431
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568
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846

2020

SUDESTE

SUL

Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz
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Porém, quando comparamos o percentual de crescimento do número de candidaturas gerais frente
às candidaturas das forças de segurança, entre 2016 e 2020, percebemos diferenças significativas nas
regiões do país. Enquanto no Sudeste e Sul o crescimento de candidaturas policiais e militares foi muito
superior ao crescimento das candidaturas gerais, no Nordeste ocorreu o inverso.

VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE CANDIDATURAS ENTRE 2016 E 2020

Variação % do número de candidaturas entre 2016 e 2020
60,00

+50,12%

50,00

40,00
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+24,65%

20,00

+18,94%
+17,99%
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+18,81%
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10,00

+8,33%
+1,75%

0,00
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GERAIS
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O movimento verificado na região Sul desperta especial curiosida-

Gráfico - Policiais e militares eleitos(as) por cargo

de. Contando com 21% do total de municípios, atrás do Sudeste
(30%) e Nordeste (32%), até 2020 a participação da região no
total de candidaturas policiais e militares era compatível com os
números apresentados no Centro-Oeste e Norte, que contam cada

775

um com aproximadamente 8% dos municípios do país. Na última

65

eleição, porém, o número dessas candidaturas duplicou em relação

(44.4%)

à eleição anterior, com crescimento nos três estados da região.

45

(18%)

Resultados eleitorais:

748
(-3.5%)

60

681
(-9%)

(-7.7%)

45

38

Apesar do aumento no número absoluto de candidaturas das forças

(31%)

de segurança, o número de policiais e militares eleitos em 2020,
considerando-se todos os cargos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores), ficou cerca de 7% abaixo do registrado em 2016.

29

Em 2016, foram eleitos 851 policiais e militares, número bastante
próximo da eleição de 2012 (849), ao passo que em 2020 foram
eleitos 786.
A queda foi maior nos cargos para vereadores, cerca de 9%. Em 2020
foram eleitos(as) apenas 681 candidatos(as) frente a 748 em 2016 e
775 em 2012. Também houve queda no número de eleitos(as) para
vice-prefeituras, sendo 60 eleitos(as) nas últimas eleições, frente a 65
na penúltima e 45 na antepenúltima.
Apenas para o cargo de prefeito houve crescimento gradativo em

2012
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PREFEITO(A)
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VICE-PREFEITO(A)

2012
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VEREADOR(A)
Fonte: TSE | Pulso Público/Instituto Sou da Paz

todas as eleições analisadas. Em 2012 foram 29, subindo para 38 em
2016 (aumento de 31%) e para 45 em 2020 (aumento de 18%).
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CANDIDATURAS EMBLEMÁTICAS

Para as eleições de 2020, fizemos também um acompanhamento mais detalhado das campanhas de policiais e militares
que estavam concorrendo a cargos de prefeito nas capitais dos
estados. Nesse levantamento surgiram alguns exemplos de situações que chamam a atenção para os efeitos dessa participação
eleitoral nos policiais e nas polícias.

A instrumentalização da atividade policial para fins políticos
Um elemento prevalente nas campanhas de policiais e militares é
a constante referência aos símbolos e insígnias das corporações,
mesmo que o(a) candidato(a) esteja mais para político profissional, acumulando mandatos eleitorais em sequência, do que
policial, atividade que ficou no passado.
Como se pode observar, é comum a presença de armas e da indumentária militar, que incluem fardas, distintivos e até algemas em
materiais de campanha.
Destacamos como exemplo o caso do candidato à Prefeitura de
Vitória, Capitão Assumção. O candidato trocou a carreira policial
militar pela carreira política em 2009, quando assumiu o mandato
de deputado federal para o qual foi eleito, como suplente, em
2007. Ao ser diplomado, o então capitão da Polícia Militar do Espírito Santo passou automaticamente para a inatividade, por força
da legislação aplicável. Em 2018, o capitão da reserva foi eleito
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deputado estadual, após ganhar destaque na imprensa como líder do movimento
grevista que eclodiu na PM do estado no ano anterior. O deputado estadual capixaba
também ficou conhecido por ter oferecido, na tribuna da Assembleia Legislativa, R$ 10
mil a quem executasse o assassino de uma jovem, na região da Grande Vitória13.
Na eleição de 2020, o candidato Capitão Assumção, há mais de 10 anos afastado da atividade policial, ainda assim divulgou, distribuiu e postou em redes sociais propaganda
eleitoral usando o uniforme e símbolos pertencentes à Polícia Militar do Espírito Santo.
A Justiça Eleitoral determinou que o candidato deixasse de usar o material e fixou multa
de R$ 1 mil por dia em caso de descumprimento da decisão, deferindo um pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE). Sobre a decisão, Assumção declarou que não pertence
à instituição à qual a ação se refere: “Eu respeito muito o Ministério Público e a Justiça
capixaba, mas eles nem se preocuparam em dizer a qual instituição eu pertenço. Se
olhar no documento encaminhado pelo MPE à Justiça, está escrito que eu uso a farda
da Brigada Militar. Eu não pertenço à Brigada Militar. Só existe uma Brigada Militar no
Brasil, que é a do Rio Grande do Sul. Fizeram Ctrl-C e Ctrl-V, como forma de tirar a minha
indumentária. Isso é um erro grotesco para atingir rapidamente um candidato.”14
Já o deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos), candidato a prefeito em
Manaus e ex-policial militar, reagiu a uma tentativa de assalto durante um ato de sua
campanha. Enquanto o candidato estava em um comício, passageiros de um ônibus
que estava na região gritaram para sinalizar que estavam sendo assaltados. O deputado então foi até o veículo, sacou sua arma e rendeu o suspeito até a chegada de
reforço da Polícia Militar.

Outro candidato que alcançou notoriedade com os conflitos de interesse que sua
ambição política trouxe para o legítimo exercício de sua profissão é o vereador eleito
no Rio de Janeiro Gabriel Monteiro, o 3º mais votado na capital fluminense. Policial e
youtuber que ganhou notoriedade numa ocorrência em que recusou propina para
liberar um traficante16, Gabriel Monteiro teve uma passagem conturbada pela PMRJ,
que chegou a desligá-lo por deserção e considerou o vereador como “mau policial” em
sua ficha disciplinar17. O caso lembra o de outro conhecido político do Rio de Janeiro
e ex-policial: o deputado federal Daniel Silveira, atualmente em prisão domiciliar após

Conforme apuração do portal Congresso em Foco15, nas redes sociais muitos manauaras

ameaçar surrar os ministros do STF. O deputado também foi considerado um “mau

questionaram a ação do deputado e desconfiaram que ela foi armada com fins eleitorais.

policial” incompatível com a corporação e passou vários dias preso por transgressões
disciplinares consideradas graves18.

13. Disponível em: https://bit.ly/3wSnV9o
14. Disponível em: https://glo.bo/3fRKwga
15. Disponível em: https://bit.ly/3uBogez
16. Disponível em: https://glo.bo/2PH2Qht
17. Disponível em: https://bit.ly/3t6Wxlx
18. Disponível em: https://glo.bo/3uAaM2E

21

POLICIALISMO - NOVO FENÔMENO POLÍTICO BR A SILEIRO?

INS TITUTO SOU DA PA Z

Os exemplos levantados ilustram alguns dos riscos que as candidaturas policiais têm representado para as instituições de segurança pública. A atividade política contamina de maneira extremamente perniciosa o exercício
profissional das polícias, colocando em suspeição a ação de seus agentes e entrando em conflito com as bases que
alicerçam a estrutura e a gestão das corporações.
Temos acompanhado ao longo dos anos a construção de carreiras políticas dentro das corporações policiais, pavimentadas sobre a busca por visibilidade midiática e/ou sobre a articulação de movimentos grevistas.
Assim como os candidatos mencionados aqui, existem diversos políticos profissionais oriundos das fileiras policiais que, ao longo do tempo, continuam atrelando suas campanhas e mandatos às corporações das quais fizeram
parte. Com isso, a instrumentalização profissional com finalidade de promoção política se perpetua mesmo após o
afastamento do serviço ativo, abrindo margem para intromissões e ingerências na gestão institucional das polícias.
Por tudo isso, uma questão que claramente deve ser repensada diz respeito às regras que definem o afastamento
dos profissionais antes das eleições. Atualmente, policiais militares que decidem se candidatar a cargos eletivos,
por exemplo, podem seguir atuando em suas instituições até pouco mais de dois meses antes das eleições, com
possibilidade de retornar ao serviço ativo caso não sejam eleitos. Nenhuma outra carreira do serviço público está
sujeita a essas mesmas condições.

O armamentismo
Nas eleições municipais, algumas das propostas ligadas ao tema da segurança pública mais recorrentes nas candidaturas policiais e militares remetem à questão do armamento, seja defendendo a utilização de armas pela Guarda
Municipal, seja defendendo a posse e o porte de armas para o cidadão comum.
Um caso emblemático envolveu uma figura política bastante conhecida em Goiânia. O candidato Major Araújo
disputa eleições municipais e federais desde 2006, sendo a de 2020 sua 7ª consecutiva. Está no terceiro mandato
de deputado estadual pelo PSL. Em 2016, elegeu-se vice-prefeito na chapa de Iris Rezende, mas renunciou antes da
posse, permanecendo com seu cargo de deputado. Naquela eleição, Araújo propôs um projeto polêmico que ficou
conhecido como “Bolsa Arma”. Em vídeo divulgado à época pelo próprio candidato, ele diz: “Esta arma (uma pistola
calibre .40) pode salvar a sua vida. E nós queremos propor no município o bolsa arma municipal. Mas eu preciso
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ouvir a sua opinião. Propaga-se por aí que o acesso às armas, ele é ilegal,
impossível. Isso é mentira. A lei garante a qualquer cidadão o porte legal de
sua arma, desde que preenchidos alguns requisitos. Nós não queremos violar
a lei. Mas nós queremos propor que o cidadão tenha o direito de se defender
também”. Nas eleições de 2020, o candidato não retomou a proposta.
O já mencionado deputado federal Daniel Silveira é outro que une a promoção política de seu passado policial com o uso de armas de fogo, inclusive
com objetivo político. Em maio de 2020, o deputado, então solto, ameaçou
atirar em manifestantes contrários ao presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro:

“Eu tô torcendo para isso. Quem sabe não seja eu o sortudo. Vocês
me peguem na rua em um dia muito ruim e eu descarregue minha
arma em cima de um filho da puta comunista que tentar me agredir.
(...) E não adianta falar que foi homicídio, foi legítima defesa.”

Notícia veiculada em 01/08/2016.
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ONDE ESTAMOS, PARA ONDE SEGUIR?
Apesar de não terem obtido o sucesso eleitoral que esperavam nas eleições munici-

Temos visto também a explosão da violência política ao longo dos últimos anos. Além

pais de 2020, ao longo da última década são vários os sinais que demonstram a con-

da traumática execução da vereadora Marielle Franco há três anos e as situações e

solidação de candidaturas de policiais e militares das FFAA. Mesmo deputado por 27

mistérios que cercam seu assassinato, desde 2018 um político é morto por semana no

anos, o próprio presidente da República sempre se promoveu politicamente por sua

país, segundo levantamento feito pelo jornal O Globo em novembro do ano passado23.

ligação, ainda que turbulenta, com o Exército. Sua base eleitoral enquanto deputado

A baixada fluminense, território conhecido pela intensa atuação de milícias compos-

era tradicionalmente composta de militares, especialmente de baixa patente. Como

tas por policiais e ex-policiais, é uma das regiões mais perigosas do país para se par-

deputado estreante, liderou a “Marcha pela Dignidade da Família Militar”19, protago-

ticipar de eleições. Até novembro de 2020, foram 14 políticos baleados na região, com

nizada pelas mulheres dos soldados. Sua presença em eventos militares e policiais é

oito mortos. Apenas durante o mês da campanha eleitoral, foram sete ataques com

constante e notória20. O atual presidente soube articular como ninguém o apoio elei-

três mortos24. Nos dados que levantamos referentes às eleições municipais de 2020,

toral em quartéis, para si e para sua família.

nos chamou a atenção que justamente cidades como Duque de Caxias, Campos dos

Parte significativa do apelo eleitoral de policiais está ligada à crônica crise de violência que assola o país e uma sociedade em grande parte esgotada pelos altos níveis de
criminalidade e descrente no sistema de justiça convencional. A cabo da PM paulista,

Goytacazes, Magé, São Gonçalo e Belford Roxo estão entre as com maior número de
candidaturas policiais, numa proporção elevada considerando seus reduzidos colégios eleitorais.

Katia Sastre, absolutamente desconhecida cinco meses antes do pleito, se tornou

Outro indício de indesejada politização das forças policiais está nas recentes opera-

a 7ª deputada federal de São Paulo com mais votos em 201821 após ter matado um

ções repressivas realizadas contra opositores do presidente Jair Bolsonaro25, inclusive

assaltante na frente do colégio onde a filha dela estudava. Ocorrências policiais de

fazendo uso da Lei de Segurança Nacional26, pré-Constituição de 1988, e que tem

grande repercussão representam um ativo eleitoral eficiente para policiais-candida-

estado em evidência pela quantidade de investigações policiais que têm se apoiado

tos e aí reside um dos maiores riscos associados à politização das polícias: ocorrências

nesta legislação27. Na recente reforma ministerial do governo, o ex-secretário de se-

policiais de grande interesse público forjadas por policiais com ambições políticas. Em

gurança pública do Distrito Federal e policial federal, delegado Anderson Torres foi

agosto de 2020, o jornal Folha de São Paulo noticiou suposta fraude em ocorrência

designado Ministro da Justiça e Segurança Pública. Doze dias antes do anúncio, a PM

policial que teria acusado um inocente. Um dos envolvidos na operação tornou-se

de Brasília havia prendido espontaneamente manifestantes contrários ao presidente.

candidato a vereador na capital paulista e, segundo o jornal, o objetivo da fraude era
“aparecer na TV.”22

19. Disponível em: https://bit.ly/2PSpFib
20. Disponível em: https://bit.ly/3d2Jxrr
21. Disponível em: https://bit.ly/3d0oCp8
22. Disponível em: https://bit.ly/3thQYB7
23. Disponível em: https://glo.bo/3t00icx
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O atual ministro e policial federal Anderson Torres foi assessor parlamentar na Câmara
por anos, onde conheceu o presidente, e está envolvido desde o início na crise que

24. Disponível em: https://bit.ly/3dT4gNR
25. Disponível em: https://bit.ly/3wHCPPs
26. Disponível em: https://bit.ly/3dNDjv0
27. Disponível em: https://bit.ly/3d6n0KG
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levou o ex-ministro Sergio Moro a acusar Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia

Até a aprovação da Lei 13.954/2019, a Reforma da Previdência dos Militares, PMs iam

Federal28. O diretor geral da PF escolhido por Torres logo após sua posse, Paulo Maiuri-

para a reserva com 30 anos de serviço. É preciso considerar que carreiras militares de-

no, também tem perfil mais político do que policial: está afastado da PF desde 2009,

pendem de ingresso em academias militares, em geral com candidatos muito jovens.

ocupando diversos cargos públicos no período, o que também tem gerado apreensão

Com 50 anos de idade, a maior parte dos policiais militares já tem idade suficiente

sobre interferência política na Polícia Federal29.

para ir para a inatividade. A nova previdência militar alterou pouco o quadro. Agora

Essas são situações que trazem clareza ao risco da politização das forças de ordem
e das instituições repressivas do Estado: como garantir imparcialidade e respeito ao
devido processo legal quando servidores públicos com competência para investigar e
atribuir crimes estão politizados a ponto de dividirem certos cidadãos e cidadãs entre
apoiadores ou adversários políticos?
São por essas razões que advogamos por uma revisão na legislação eleitoral que
regula candidaturas de policiais e militares das FFAA. Mais uma vez é importante
deixar claro que somos contrários a qualquer vedação à participação política de
qualquer categoria profissional e que defendemos a totalidade do sistema de direitos
políticos e eleitorais erigido no quadro constitucional de 1988. Mas há assimetrias que
precisam ser corrigidas, justamente para preservar as polícias e garantir sua imparcialidade e a qualidade do seu trabalho, tão fundamental à sociedade.

o prazo para a reserva é de 35 anos. Certamente as missões militares e o trabalho
policial militar envolvem riscos e uma dedicação que ensejam regras especiais de aposentadoria. Na perspectiva que discutimos aqui, uma ideia seria aumentar o tempo
entre a passagem para a reserva remunerada e o ingresso em partidos e campanhas,
de forma a proteger de qualquer politização o último período de qualquer militar que
deseja alçar sonhos políticos.
Este é o caso de forma geral: as regras para candidaturas de policiais precisam prever
quarentenas maiores com o objetivo de preservar as tropas e corporações espalhadas
pelo país. Segundo a legislação e regras do TSE, que trazemos num anexo ao final,
aos(às) delegados(as) de polícia são exigidos de quatro a seis meses de afastamento,
dependendo do cargo eletivo a que irão concorrer. Para policiais civis são três meses,
independentemente do cargo. Mas no caso da Polícia Militar, para policiais sem
posição de comando, a jurisprudência do TSE permite a permanência no cargo até

Primeiramente, informação é sempre imprescindível. Como dissemos acima, ainda

que se dê entrada ao pedido de registro da candidatura na Justiça Eleitoral30, o que

há dificuldades em se identificar com absoluta precisão a quantidade de policiais e

na última eleição ocorreu somente 49 dias antes do pleito, em 26 de setembro31. Além

militares que se candidatam, pelas múltiplas possibilidades de autodeclaração auto-

disso, a legislação também possibilita que militares com mais de 10 anos de serviço

rizada pelo TSE. Para acompanharmos a evolução de nossa democracia e conhecê-la

retornem a suas corporações em caso de derrota eleitoral. Ao fim, o prazo curto de

melhor, é importante termos dados precisos e atualizados. Essa melhoria pode ser ra-

desincompatibilização é ruim para a polícia, pois politiza a corporação, e é ruim para o

pidamente implementada pelo TSE, que já detém um robusto sistema de informações

candidato, já que diminui seu tempo de campanha.

eleitorais com transparência.

Há um elemento curioso na definição do prazo de desincompatibilização de militares,

Outros fatores também contribuem para a ampliação desta participação política: po-

conforme acórdão do TSE proferido em fevereiro de 201832: o interessado que apre-

liciais militares se aposentam cedo, com prováveis longos anos de vigor pela frente.

sentou a consulta ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a definição mais precisa do

28. Disponível em: https://bit.ly/3wKkd1x
29. Disponível em: https://bit.ly/3mwlch5
30. Disponível em: https://bit.ly/3wDk9Rb
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31. Disponível em: https://bit.ly/3a71GCD
32. Disponível em: https://bit.ly/3tFkdNo
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prazo de desincompatibilização foi o deputado Jair Bolsonaro, militar da reserva e

bancada da segurança aumentou exponencialmente, trazendo resultados po-

deputado federal há quase três décadas, e que na data da consulta já sabia que era

sitivos para as forças de segurança e, consequentemente, para a Sociedade. Os

candidato à Presidência. O que é curioso é que o tema da consulta não dizia respeito

policiais militares foram fundamentais e decisivos na eleição de Jair Bolsonaro,

à eleição do então candidato e nem à dos seus filhos, mas ainda assim apontava o in-

sendo responsáveis por mais de 15 milhões de votos na chapa vencedora.”

teresse do atual presidente no tema e pode sugerir que ele já contava em ampliar este
segmento entre sua base política. É importante lembrar que no ano de sua eleição,
o salto de deputados federais eleitos entre carreiras das forças de segurança foi de
121%, com 42 eleitos naquele ano, contra 19 em 2014.

Atualmente, tensões adicionais continuam a se acumular entre grupos de policiais,
corporações, governos estaduais e o governo federal, especialmente a partir da manipulação de informações sobre as medidas adotadas por governadores e prefeitos
para combater a pandemia e implementar medidas de distanciamento social37. A

De toda forma o que vemos é a consolidação do fenômeno político a que talvez se

trágica morte do soldado da PM baiana Wesley Soares, após realizar disparos de fuzil

possa chamar policialismo, um movimento político formado por e em apoio a policiais

em ambiente público e também contra seus companheiros de farda, foi vilipendiada

e militares das FFAA, mas também outras categorias como vigilantes privados, que re-

por apoiadores do bolsonarismo como um ato de heroísmo contra ordens tirânicas do

centemente apresentaram seu desejo de formar um partido, o Partido da Segurança

governo baiano.

Privada33, e guardas municipais. O deputado federal por São Paulo, Capitão Augusto,
conhecido por trajar fardamento oficial da PM em sua atividade parlamentar, apresentou ao TSE em 2018 o pedido para a criação do Partido Militar Brasileiro34.
Capitão Augusto é próximo da DEFENDA PM, a Associação de Oficiais Militares do
Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar, presidida pelo Cel. PM Elias Miler da
Silva, também ex-assessor do falecido senador Major Olímpio, e conhecido influenciador político em Brasília em temas como o armamentismo35, por exemplo.
A DEFENDA PM talvez tenha traduzido bem o que tentamos explorar aqui, numa
notícia publicada em site no ano passado36:

A deputada Bia Kicis (PSL/DF), notória líder bolsonarista que ocupa a posição-chave
de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
chegou a postar em seu Twitter após a trágica ocorrência38:

“Soldado da PM da Bahia abatido por seus companheiros. Morreu porque se
recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador
Rui Costa da Bahia. (...) Esse soldado é um herói. Agora a PM da Bahia arou.
Chega de cumprir ordem ilegal!”
A deputada acabou excluindo a publicação e felizmente não houve distúrbios maiores
na polícia baiana ou nenhuma outra força policial após o episódio. Mas o agravamento

“Veio 2018, e, agora sim, na esteira da mudança, tendo como bandeira o

da pandemia e a existência de esforços concentrados para desestabilizar as polícias39

combate à corrupção, o combate à criminalidade, a defesa da vida, da família,

exigirão um estado de atenção redobrada para que atos de indisciplina sejam preveni-

da pátria e de Deus o bolsonarismo surgiu, e muitos militares foram eleitos

dos e qualquer quebra da ordem não seja tolerada.

para as Assembleias Legislativas, Câmara de Deputados e Senado Federal. A

33. Disponível em: https://bit.ly/2Q98qcj
34. Disponível em: https://bit.ly/39YjfF0
35. Disponível em: https://bit.ly/3wHm335
36. Disponível em: https://bit.ly/3mxJjMh
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37. Disponível em: https://glo.bo/3dMukdr
38. Disponível em: https://bit.ly/3dRLW7x
39. Disponível em: https://bit.ly/3s3HeJb
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RECOMENDAÇÕES

No Congresso Nacional, há propostas legislativas em tramitação que tratam do

4. Fortalecer a fiscalização e informar amplamente sobre a regra que proíbe o uso

assunto. A politização dos quartéis e os motins realizados à guisa de greve têm se

de fardas e uniformes em campanhas eleitorais;

tornado frequentes, com resultados danosos à sociedade e à democracia, e já houve
alertas de parlamentares sobre a necessidade de se enfrentar a questão, talvez ainda
incluindo magistrados e promotores de justiça40. Evoluir neste sentido certamente
fortaleceria nossas polícias e, consequentemente, nossa democracia.
Neste sentido, recomendamos:

5. Sugerir ao TSE que adeque a lista de ocupações declaradas no ato da candidatura. Em virtude do aumento das candidaturas nas categorias da segurança pública e
a relevância do tema para a democracia, é justificável a solicitação do refinamento
das ocupações atualmente existentes no banco de dados para melhor conhecimento da realidade;

1. Ampliar e definir precisamente o prazo para que policiais e militares se desincom-

6. Criar mecanismos institucionais para acolher e processar demandas trabalhistas

patibilizem da função para concorrer a cargos eletivos de forma a minimizar os riscos

de policiais militares, de forma a impedir a eclosão de motins apoiados na ausência

de que a atuação na segurança pública seja instrumentalizada politicamente;

de mecanismos próprios para a negociação trabalhista ou associativa.

2. Extinguir a “porta-giratória”, autorização para que o policial militar com mais
de 10 anos de serviço possa retornar à atividade caso não seja eleito(a). A decisão
de passar para a política deve ser definitiva para quem ocupa atividade ligada à
manutenção da ordem e à segurança pública;
3. Em relação às candidaturas de militares que já foram para reserva, é possível
aumentar o tempo entre a passagem para a reserva remunerada e o ingresso em
partidos e campanhas, de forma a proteger de qualquer politização o(a) militar em
fase final de carreira e que legitimamente tenha ambições políticas;

40. Disponível em: https://glo.bo/3d1kWn5
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ANEXO - NORMAS ELEITORAIS E PROPOSTAS LEGISLATIVAS
A candidatura de policiais e membros das Forças Armadas está sujeita a legislações

Contudo, para as carreiras militares, das Forças Armadas e dos estados, as regras

próprias, que definem, entre outras questões, prazos específicos para desincom-

a respeito dos prazos para afastamento do serviço ativo são mais difusas e, por-

patibilização. A necessidade de afastamento do serviço ativo por um determinado

tanto, acabam sendo consolidadas em resoluções e acórdãos da Justiça Eleitoral.

período antes das eleições se aplica a profissionais de diversas carreiras que

Consultando sites de Tribunais Regionais Eleitorais de diferentes estados, é possível

desejam concorrer a cargos eletivos.

encontrar informações diferentes a respeito desses prazos.

A Lei Complementar nº 64/90 define as principais regras e prazos para desincom-

Assim, como referência, a tabela abaixo apresenta os prazos de desincompatibili-

patibilização de servidores públicos, ocupantes de função pública e membros de

zação e as normas aplicáveis às eleições municipais em 2020.

órgãos ou instituições que recebem recursos públicos ou órgãos de classe.
Carreira:

Membro do Ministério Público

Magistrado

Delegado de Polícia
(Civil ou Federal)

Policial Civil
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Policial Federal

Prazo de desincompatibilização:

Prefeito ou Vice-Prefeito: 4 meses
Vereador: 6 meses

Prefeito ou Vice-Prefeito: 4 meses
Vereador: 6 meses

Referência:
Referência legislativa:
Prefeito ou Vice-Prefeito: LC n. 64/1990, art. 1º, IV, "b"
Vereador: LC n. 64/1990, art. 1º, IV, "b" c/c art. 1º, VII, "b"
Referência jurisprudencial - TSE:
Resolução n. 22.012/2005
Referência legislativa:
Prefeito ou Vice-Prefeito: LC n. 64/1990: art. 1º, IV, "a" c/c art. 1º, II, "a", 8
Vereador: LC n. 64/1990: art. 1º, VII, "a" c/c art. 1º, V, "a", c/c art. 1º, II, "a", 8
Referência jurisprudencial - TSE:
Resolução n. 22.012/2005

Prefeito ou Vice-Prefeito: 4 meses
Vereador: 6 meses

Referência legislativa:
Prefeito ou Vice-Prefeito: LC n. 64/1990: art. 1º, IV, "c"
Vereador: LC n. 64/1990: art. 1º, VII, "b"
Referência jurisprudencial - TSE:
Acórdão n. 22.774/2004

Prefeito ou Vice-Prefeito: 3 meses
Vereador: 3 meses

Referência legislativa:
Prefeito ou Vice-Prefeito: LC n. 64/1990: art. 1º, IV, "a" c/c art. 1º, II, "l"
Vereador: LC n. 64/1990: art. 1º, VII, "a" c/c art. 1º, V, "a" c/c art. 1º, II, "l"
Referência jurisprudencial - TSE:
Acórdão n. 175-87/2013

Prefeito ou Vice-Prefeito: 3 meses
Vereador: 3 meses

Referência legislativa:
INS TITUTO SOU DA PA Z
Prefeito ou Vice-Prefeito: LC n. 64/1990: art. 1º, IV, "a", c/c art. 1º, II, "l"
Vereador: LC n. 64/1990: art. 1º, VII, "b" c/c art. 1º, V, "a" c/c art. 1º, II, "l"
Referência jurisprudencial:
Não há precedente específico

Policial Civil

Prefeito ou Vice-Prefeito: 3 meses
Vereador: 3 meses

Policial Federal

Prefeito ou Vice-Prefeito: 3 meses
Vereador: 3 meses

Policial Militar/ Bombeiro Militar
(sem função de comando)

Militar das Forças Armadas
ou dos Estados

Referência legislativa:
Prefeito ou Vice-Prefeito: LC n. 64/1990: art. 1º, IV, "a" c/c art. 1º, II, "l"
Vereador: LC n. 64/1990: art. 1º, VII, "a" c/c art. 1º, V, "a" c/c art. 1º, II, "l"
Referência jurisprudencial - TSE:
Acórdão n. 175-87/2013

Referência legislativa:
Prefeito ou Vice-Prefeito: LC n. 64/1990: art. 1º, IV, "a", c/c art. 1º, II, "l"
Vereador: LC n. 64/1990: art. 1º, VII, "b" c/c art. 1º, V, "a" c/c art. 1º, II, "l"
Referência jurisprudencial:
Não há precedente específico

Prefeito ou Vice-Prefeito: a partir do pedido do registro de candidatura,
conforme Acórdão TSE de 12/02/2018 na Consulta nº 60106664
Vereador: a partir do do pedido do registro de candidatura, conforme
Acórdão TSE de 12/02/2018 na Consulta nº 60106664

Prefeito ou Vice-Prefeito: a partir do pedido do registro de candidatura,
conforme Acórdão TSE de 12/02/2018 na Consulta nº 60106665
Vereador: a partir do pedido do registro de candidatura, conforme
Acórdão TSE de 12/02/2018 na Consulta nº 60106664

Referência legislativa:
Prefeito ou Vice-Prefeito: Constituição Federal, art. 14, § 8º c/c art. 142, § 3º,
V c/c art. 42, § 1º c/c Código Eleitoral, art. 98, parágrafo único
Vereador: Constituição Federal, art. 14, § 8º c/c art. 142, § 3º, V c/c art. 42,
§ 1º c/c Código Eleitoral, art. 98, parágrafo único

Referência legislativa:
Prefeito ou Vice-Prefeito: Constituição Federal, art. 14, § 8º c/c art. 142, § 3º,
V c/c art. 42, § 1º c/c Código Eleitoral, art. 98, parágrafo único
Vereador: Constituição Federal, art. 14, § 8º c/c art. 142, § 3º, V c/c art. 42,
§ 1º c/c Código Eleitoral, art. 98, parágrafo único

Em relação às carreiras militares, utilizamos como referência neste relatório o

bilização. Um projeto promissor é o PLP 255/2019,43 apresentado em 2019 pelo depu-

Acórdão do TSE de 20/02/201841 (processo nº 0601066-64.2017.6.00.0000) que, como

tado Fábio Trad (PSD/MS), que chegou a ganhar força em 202044, também impulsiona-

informado, deriva de consulta apresentada pelo então deputado Jair Bolsonaro.

do pela indicação de motivação política no motim de militares ocorrido no Ceará, em

O fato é que coexistem decisões nos repositórios do TSE sobre o assunto. Há, por

fevereiro daquele ano, o que reacendeu os debates no Parlamento. O projeto prevê

exemplo, o Acórdão de 11/12/201842 no AgR-RO 11/12/2018, relatado pelo ministro

quarentena eleitoral de seis anos para juízes, integrantes do Ministério Público e po-

Barroso e que considera o prazo para desincompatibilização a data do deferimento

liciais. O projeto é positivo, pois pretende justamente minimizar os riscos que trata-

do registro da candidatura. Não bastasse o curto prazo de desincompatibilização, a

mos ao longo desse documento ao aumentar a quarentena prevista e, assim, mitigar

regra é dúbia, sempre sujeita a interpretações da Justiça Eleitoral.

as possibilidades de conflitos de interesses. No entanto, há um importante debate a

Como citado na seção sobre as recomendações, tramitam no Congresso Nacional
projetos legislativos sobre o tema, que visam alterar os prazos para desincompati-

ser feito ainda sobre o tempo ideal para essa quarentena, o que pode perfeitamente
acontecer com o aperfeiçoamento das propostas e o devido debate legislativo.

41. Disponível em: https://bit.ly/3wR5fqu
42. Disponível em: https://bit.ly/3f9f2jB
43. Disponível em: https://bit.ly/327AIq1
44. Disponível em: https://bit.ly/3dTMrOE
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