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Despolitizando as polícias
PEC 21/021 propõe restrições para militares da ativa das Forças Armadas ocuparem cargos civis. Iniciativa é
boa, mas deveria ser estendida também a todos aos policiais brasileiros
Tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional que visa impedir que militares da ativa ocupem cargos
civis. A PEC 21, apresentada pela deputada Perpétua de Almeida (PCdoB - AC), foi motivada para impedir situações como a do
general Pazuello, que ocupou o cargo de ministro da Saúde sendo militar da ativa. Embora proponha restrições apenas para
militares da ativa das Forças Armadas, a PEC deveria ser estendida para todos os policiais brasileiros.
Pazuello não é o único caso. No atual governo federal, vários integrantes das Forças Armadas, Polícias Militares, Polícias Civis e
Polícia Federal ocupam cargos civis. Mesmo estando na ativa, estes profissionais respondem por secretarias e departamentos nos
diversos órgãos da administração federal como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Educação, Ministério da
Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia e IBAMA.
A situação não é nova e tampouco se restringe à administração federal. Nos governos estaduais é comum que policiais da ativa
ocupem cargos civis de natureza política. Também é frequente a presença de policiais da ativa trabalhando em gabinetes de
parlamentares. Até no judiciário podemos encontrar policiais da ativa servindo como assessores de desembargadores.
A prática é ruim por dois motivos. Primeiro, porque desvia policiais das atividades fim. Em alguns estados o número de policiais
cedidos – esse é o termo técnico – ultrapassa a casa dos milhares. A falta de efetivos não tem servido de justificativa para diminuir
as cessões. As resistências são grandes, começando obviamente pelos policiais cedidos. Parlamentares e magistrados pressionam
os governadores para manter policiais como assessores. Os próprios secretários de governo também demandam pela permanência
desses policiais em cargos civis.
O segundo motivo é a indesejada politização dessas instituições. Os policiais e militares que ocupam cargos civis não emprestam
apenas seus conhecimentos técnicos. Eles constroem também laços de lealdade política que se estendem por vários anos. Ao
ocupar cargos civis, esses profissionais ingressam em grupos políticos seletos. Mesmo que retornem para suas instituições de
origem, esses laços de lealdade política permanecem e são utilizados em dois sentidos. Eles permitem que as lideranças políticas
estendam sua influência para dentro das instituições policiais. Além disso, a lealdade política é utilizada por alguns policiais para
obter privilégios nas promoções e nomeações.
Há policiais que passaram a maior parte das suas carreiras em cargos civis de natureza política. É o caso atual ministro da Justiça
Anderson Torres. Apesar de ser delegado federal da ativa, Torres passou a maior parte dos seus 18 anos de carreira cedido a outros
órgãos. Ele foi assessor no gabinete do deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR) por oito anos e permaneceu mais dois
anos como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Não há dúvida que Anderson construiu uma carreira muito mais
política do que policial.
Por esses motivos, a PEC 21/2021 é oportuna e deveria alcançar também os policiais. Seria um passo importante para despolitizar
as polícias.
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