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A Iniciativa Direito a Memória e Justiça Racial
através do Projeto de Olho na Alerj,  que
monitora as proposições legislativas sobre
segurança pública no Parlamento
fluminense, identificou que a atual
legislatura (2018 - 2022) registrou aumento
de 85% na composição de deputados
estaduais na ALERJ oriundos dos setores
militares. 

Diante do sucessivo avanço da militarização
e milicialização da política institucional,
produzimos este levantamento que
sistematiza as candidaturas  oriundas de
forças militares para as Eleições de 2022 no
Rio de Janeiro. 
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Conforme o levantamento da IDMJRacial, partir dos dados do Tribunal
Superior Eleitoral, nas eleições de 2022  teremos 1517 candidaturas que se
declararam como membros das forças de segurança da ativa ou reformadas
em todo o Brasil. Um aumento de 27, 9% em relação as eleições de 2018,  ou
seja, assistimos a uma ampliação da militarização e milicialização da política
institucional, por conseguinte, um fortalecimento da popularmente
conhecida Bancada da Bala, que atua principalmente no debate de
segurança pública. 
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ESTADO COM MAIOR NÚMERO DE
 CANDIDATURAS MILITARES NO BRASIL 

O Rio de Janeiro é o estado com o maior número de candidates oriundos
das forças armadas, são 212 candidaturas militares.  Seguido por São Paulo,
com 187 candidates e Minas Gerais com 94 candidaturas, justamente os
estados da região sudeste com maiores colégios eleitorais. Ressalta-se a
maior parte dessas candidaturas são do gênero masculino. 



A IDMJRacial identificou que 42,7%
das candidaturas militares são
oriundas da Polícia Militar, 32,4%
são de militares reformados, 10,%
Bombeiros Militares, 8% membros
das Forças Armadas e 6,9% outros.
Logo, fica nítida a boa parcela da
participação da Polícia Militar nas
disputas para os cargos
legislativos. A produção legislativa
de parlamentares oriundos das
Polícia Militar versam sobre
alterações nos planos de carreiras 
 e benefícios sociais para agentes
de segurança pública, expansão de
unidades de policiamento, sistema
prisional e anistias. 

Em relação ao cargo postulado por esses candidatos militares, 63,4%
buscam ocupar as cadeiras de Deputados Estaduais, 33,8% Deputados
Federais e 0,9% Senado. O partido que mais possui integrantes oriundos das
forças armadas foi o AGIR com 21 
candidaturas para as eleições, PTB e 
PRTB com 19.  O único partido que não 
possui candidatos militares é o PT.
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Fonte: TSE; Elaboração Própria.
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A IDMJR ressalta que a ofensiva da militarização é uma das
formas que o uso da violência assume nas relações de domínio
e cuja intensidade varia segundo as circunstâncias e o
interesse do Estado. 

Entretanto, estamos também assistindo ao processo de
milicializaçgão da política pública, em que frações de milícias
passam a comandar todo o aparelho estatal e produzem
matérias legislativas, de acordo com seus interesses políticos e
de lucratividade.

Por fim, a expansão da militarização e milicialização também
se consolida com candidaturas militares no campo da
esquerda e consolida a adesão da esquerda à tese das
“reformas” da Polícia que lembremos são legados autoritários
da ditadura civil-empresarial-militar.


