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  RESUMO 

 As eleições constituem em diversos países uma importante ferramenta da democracia. Deste 

modo, qualquer fenômeno que modifique o modo de como se vota deve ser estudado com atenção, 

pois podem resultar em alterações definitivas para a vida política dos cidadãos. Apesar de ser ainda 

um campo pouco explorado, a Geografia Eleitoral pode contribuir enormemente para compreender as 

ações que influem neste processo. Na cidade do Rio de Janeiro em especial, um preocupante padrão 

pôde ser observado em algumas eleições recentes. Candidatos com suspeita de ligação com grupos 

criminosos vêm obtendo um grande número de votos nas localidades onde estes grupos mantêm 

influência. Assim, este trabalho, estudando o caso da comunidade de Rio das Pedras, busca 

compreender como o controle territorial por parte de grupos criminosos pode refletir em um padrão de 

votação particular, que por ventura ajudaria a eleger candidatos suspeitos de pertencimento a essas 

organizações. 
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 INTRODUÇÃO 

 

  Nas últimas eleições pôde ser observada muito claramente em jornais, em revistas, na internet 

e em outros meios de comunicação, uma invasão de mapeamentos com base em informações 

eleitorais, destacando a distribuição de votos de determinados candidatos no espaço. Considerando 

que este mapeamento é parte integrante da Geografia Eleitoral (JOHNSTON, 2002), não é exagero 

dizer que este campo geográfico nunca esteve tão próximo da sociedade, e, ao mesmo tempo, tão 

distante dos próprios geógrafos. A Geografia há algum tempo abandonou a discussão teórica em torno 

da relação entre política e território no âmbito eleitoral, e parece perceber agora a necessidade de se 

fortalecer (AGNEW, 1996). O caso brasileiro é ainda mais emblemático, com a maioria dos estudos 

sendo realizados por cientistas políticos, que, aproveitando o vácuo deixado pelos geógrafos, tomaram 

frente nas pesquisas, se limitando, porém, à construção cartográfica e a uma análise apenas superficial 

dos resultados espaciais (TOLEDO JUNIOR, 2007).  

  Neste contexto, em que há a necessidade de se restabelecer e fortalecer a Geografia Eleitoral 

brasileira, alguns poucos trabalhos começam a demonstrar a forte ligação existente entre território e 

voto.  

  Desta forma, alguns comportamentos eleitorais, onde a problemática territorial parece influir 

nos votos dos moradores de determinada área, apresentam aspectos interessantes e constituem um 

tema que possui todos os elementos para ser estudado pela Geografia. Estes fenômenos são, pois, um 

desafio para a Geografia Eleitoral, que pode contribuir com perspectivas próprias para a sua análise e, 

dessa forma, incorporar a relação voto/território de maneira definitiva à agenda dos estudos 

geográficos no país. 

  Um dos casos que chamam a atenção ao tema vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, 

sendo observado ao longo das últimas eleições. 

  A cidade do Rio de Janeiro possui uma complexa dinâmica de controle territorial. O estado que 

já tinha nas facções criminosas de tráfico de drogas um grave problema, viu-se diante de um novo 

agente que passou a controlar diversos espaços do território carioca.  

  As chamadas “milícias” vêm crescendo de importância, dominando áreas cada vez maiores e 

impondo seus métodos de controle e lucro. Segundo o relatório final da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) para investigar 

o assunto em 2008, as milícias são grupos armados compostos por agentes do Poder Público e 

pessoas cooptadas nas comunidades, inclusive ex-traficantes, que usam a força e o terror para 

dominar uma determinada região e explorar, de maneira ilegal, diversas atividades. Suas formas de 

lucro baseiam-se em taxas cobradas dos moradores locais em troca de “segurança”, além de taxas 



cobradas do transporte alternativo, do monopólio da venda de gás na localidade, da instalação e 

mensalidade de tevê a cabo e internet ilegais, entre outras.  

  As milícias, assim como o tráfico de drogas, costumam se instalar em comunidades carentes, 

como favelas, assentamentos ilegais e invasões, provocando constantemente confrontos com facções 

do tráfico na disputa por novos pontos de controle.  

Porém, além dos problemas de segurança causados pela ação desses dois agentes (milícias e tráfico), 

um novo e preocupante fenômeno passou a ser notado nas áreas onde estes dois grupos mantêm 

influência. Nas últimas eleições puderam ser observados padrões de concentração de votos em 

algumas destas localidades em candidatos acusados de pertencer ou de ter ligações com o grupo 

criminoso dominante. Estes políticos tiveram um número muito grande de votos nas zonas eleitorais 

correspondentes às áreas com controle criminoso, em muitos casos sendo suficiente para a eleição 

dos mesmos. 

  Uma das localidades onde pôde ser observado este padrão é a comunidade de Rio das 

Pedras, na Zona Oeste da cidade. Na zona eleitoral que faz parte da comunidade e naquelas que se 

localizam imediatamente em seu entorno, o candidato Josinaldo Francisco da Cruz, conhecido como 

Nadinho de Rio das Pedras, alcançou um desempenho eleitoral muito forte nas oportunidades em que 

se candidatou. Nadinho era acusado e investigado por fazer parte e ser supostamente o principal chefe 

da milícia que atua na região. Nadinho foi assassinado em 2009, em um crime que segundo a polícia 

teria sido motivado por disputas do controle da comunidade. 

  Para compreender como a Geografia Eleitoral pode trabalhar com este tema, a comunidade de 

Rio das Pedras e o candidato Nadinho serão o estudo de caso deste artigo. Deste modo, serão 

mapeados os votos do candidato em questão e pesquisados os elementos que possibilitaram esta 

concentração de votos em candidatos com supostas ligações criminosas. 

 

 OBJETIVO 

 

  A partir da problemática e das questões estabelecidas, buscaremos identificar a territorialidade 

dos votos e as estratégias de fortalecimento do domínio territorial do grupo criminoso que controla Rio 

das Pedras, associado a uma análise dos significados dessas estratégias para a cidadania e o governo 

democrático. 

  É importante ainda verificar como esta conduta eleitoral se comportou com o tempo, além de 

identificar em quais eleições o candidato acusado de ter ligação com esta facção criminosa foi 

efetivamente eleito. 

 



 METODOLOGIA 

 

  Com a finalidade de se atingir os objetivos propostos, é imprescindível estabelecer uma 

metodologia que auxilie no processo de aquisição de informações e de análise. Desta forma, alguns 

passos importantes serão tomados: 

1. Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica necessária à discussão teórico-

conceitual. Conceitos fundamentais para o trabalho, como temas da Geografia Eleitoral, serão 

devidamente debatidos, assim como temas relevantes para a Geografia Política. 

2.  Em seguida será realizada uma pesquisa em três fontes principais: o relatório final expedido 

pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada em 2008 pela Assembléia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (ALERJ), que investigou a ação das milícias; matérias veiculadas em jornais e 

revistas, relativos ao período dos debates da referida CPI, os quais foram selecionados durante mais 

de dois anos; além de diversos textos que abordam a temática dos grupos criminosos territorializados. 

Estas fontes constituem um recurso informativo sobre o cenário político destes debates e contribuem 

para identificar nomes e circunstâncias que serão posteriormente aprofundados, além de ajudarem a 

identificar os métodos utilizados por estes grupos para cumprir seus objetivos eleitorais. 

3.  Uma questão metodológica desta pesquisa que requer, indiscutivelmente, um maior 

cuidado, diz respeito ao candidato que será citado no trabalho. Ciente da responsabilidade de nomear 

um político que supostamente teria ligações criminosas, não se poderia apontar um candidato com 

base em informações sem respaldo legal. Para isso, buscando sempre o maior rigor científico, será 

dado enfoque a Nadinho de Rio das Pedras, candidato citado pela CPI da ALERJ e investigado pelo 

Ministério Público (MP) por ter prováveis ligações com estes grupos. 

4.  O recorte temporal é importante para a investigação proposta, por isso será necessário 

também definir quais as eleições que terão seus dados aproveitados. Serão utilizados os resultados 

das eleições para vereador dos anos de 2000, 2004, e 2008. A década de 2000 se justifica, pois 

diversos autores como Cano (2008) e Caruso (2009) a consideram um marco para o fortalecimento das 

aspirações eleitorais destes grupos. 

5. Consciente da importância da construção cartográfica como parte integrante do estudo da 

Geografia Eleitoral, posição defendida, entre outros, por Bussi (1998), Castro (2005), Johnston (2002), 

Agnew (1996), Jacob (2010) e Toledo Junior (2007), será espacializada em um mapa a área de 

atuação do grupo criminoso ligado ao candidato estudado. Além disso, serão mapeados os votos do 

candidato escolhido, respeitando a divisão por zonas eleitorais, a partir de dados divulgados pelo 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ). Para o desenvolvimento destes mapas, foi necessário a utilização 

do software cartográfico ArcGIS 9.3. Assim, usando estes dois mapeamentos, será possível constatar a 



relação entre o candidato e o território controlado pelo grupo identificado como criminoso, a partir dos 

significados dos padrões de dispersão ou de concentração de votos estabelecidos por Ames (2003), 

que será visto detalhadamente mais à frente. Deste modo, será possível constatar se existe diferença 

de votos entre locais sob domínio do grupo supostamente ligado a este candidato e outras áreas da 

cidade. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

  Antes de entrar de maneira definitiva no estudo de caso, faz-se necessária uma rápida 

discussão dos conceitos utilizados, que irão possibilitar um melhor entendimento do tema. 

Entre os autores relevantes no estudo da Geografia Eleitoral, o americano Ames (2003), em seu 

trabalho sobre a democracia no Brasil, discute os diferentes padrões espaciais passíveis de serem 

encontrados numa análise de votação. Para Ames (2003) os padrões espaciais resultantes utilizam 

duas dimensões. A primeira busca a idéia da dominância, que corresponde à percentagem de votos 

que coube a um candidato sobre o total de votos em determinada área. Essa percentagem representa 

a dominância do candidato em determinado recorte espacial. Quanto mais alta a percentagem maior a 

tendência do candidato dominar a área. Já os que apresentam médias ponderadas mais baixas, têm os 

votos compartilhados com outros candidatos. Desse modo, dominância e compartilhamento 

apresentam a primeira dimensão do apoio eleitoral espacial. 

  A segunda dimensão calcula a distribuição espacial das áreas com bom desempenho do 

candidato. Essas áreas podem estar concentradas, como localidades vizinhas ou próximas, ou 

dispersas geograficamente. Assim, a distribuição pode ser dispersa ou concentrada. 

Combinando essas duas dimensões, Ames (2003) obtém quatro padrões espaciais apresentados no 

quadro abaixo: 

Padrões de  

distribuição espacial 

% de votos no distrito eleitoral 

Compartilhado Dominante 

Distribuição 

espacial 

Dispersa Dispersa-compartilhada Dispersa-dominante 

Concentrada Concentrada-Compartilhada Concentrada-dominante 

 

  Assim, no que tange este trabalho em especial, onde a temática do controle territorial por 

organizações criminosas apresenta-se como foco, é importante ressaltar que estes grupos agem 

impondo um domínio sobre um espaço, sendo fundamental destacar o conceito de território. Para 

Souza (1995), a palavra território normalmente faz pensar em Estado, invocando o “território nacional”. 

Porém, o conceito não deve ser reduzido apenas a esta forma de associação. Para o autor, o território 

pode ser definido fundamentalmente como um espaço que seria delimitado e definido a partir de 

relações de poder. Os territórios podem, desta forma, ser construídos em diversas escalas, desde uma 

escala menor (de uma rua ou bairro), até uma escala internacional (de uma organização como a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN), não ficando restrito à natureza de Estado a qual 

foi tradicionalmente fundido. 



  Ainda de acordo com Souza (1995), e considerando-se, portanto, que o território seria um 

espaço delimitado por relações de poder, há uma discussão acerca da palavra territorialidade. Souza 

(1995) critica autores que vêem o termo como o comportamento espaço-territorial de um grupo. Para 

ele, já existiriam expressões suficientes para expressar relações entre o homem e o meio. Sugere que 

para se destacar o conteúdo de “controle territorial” habitualmente presente na palavra territorialidade, 

seria preferível usar o termo territorialismo. 

  Desta forma,  

“A territorialidade, no singular, remeteria a algo bastante abstrato: sendo aquilo que 

faz de qualquer território um território, isto é, [...] relações de poder espacialmente 

delimitadas e operando sobre um substrato referencial. As territorialidades no plural 

significam os tipos gerais em que podem ser classificados os territórios conforme 

suas propriedades, dinâmica etc.” (SOUZA, 1995, p.99) 

  Souza (1995), entre alguns dos diferentes tipos de territorialidades que destaca, aborda a 

questão territorial do tráfico de drogas do Rio de Janeiro – que pode ser estendida para compreender 

também as milícias. Para o autor, o território do tráfico apresenta algumas peculiaridades, com 

territórios enclave (favelas) disseminados pelo tecido urbano, com territórios amigos (pertencentes à 

mesma organização) dispersos e separados pelo “asfalto”. Todavia, entre dois territórios amigos podem 

existir além dos bairros comuns, territórios inimigos, ou seja, comunidades territorializadas por uma 

organização inimiga.  

  Deste modo, a territorialidade desses grupos armados na cidade do Rio de Janeiro é uma rede 

complexa, unindo nós irmanados pelo pertencimento a um mesmo comando, onde há fluxo de 

criminosos, drogas, armas e dinheiro. O autor, por fim, propõe denominar este tipo de território de 

“território descontínuo”, que nada mais seria do que esta rede que articula dois ou mais “territórios 

contínuos”. 

 

  A comunidade de Rio das Pedras 

  Como já destacado, o estudo de caso deste trabalho será desenvolvido sobre a análise do 

fenômeno eleitoral que pôde ser observado durante toda a década de 2000 na comunidade de Rio das 

Pedras. 

  Rio das Pedras, comunidade localizada na Baixada de Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro, é apontada no Censo de 2000 como a quarta favela em população da cidade, com 

39.862 moradores. Vários autores, incluindo Chaves (2009) e Laranjeira (2008), consideram uma 

importante marca da comunidade a ausência do tráfico armado de drogas, disseminado na cidade do 

Rio de Janeiro. Para estes autores, contudo, o poder das facções do tráfico foi substituído pelo poder 



de um grupo miliciano, que detém o controle da localidade. Esta característica é confirmada pela CPI 

das Milícias da ALERJ, que aponta Rio das Pedras como um dos locais onde estes grupos 

paramilitares agem. Este Relatório inclusive lista as atividades do grupo de Rio das Pedras, que 

incluiriam a exploração irregular de serviços com cobrança de taxa de segurança de moradores, 

comércio e transporte alternativo e a venda irregular de gás e sinal de TV a Cabo. Entre as  formas de 

intimidação estariam a expulsão da residência e a subtração de imóveis. 

  A CPI também cita os possíveis indivíduos que formariam este grupo, que atuaria na região 

desde 1998. Entre eles está destacado o envolvimento do ex-presidente da Associação de Moradores 

de Rio das Pedras, Josinaldo Francisco da Cruz (“Nadinho”). Segundo o relatório, Nadinho teria 

liderado o grupo durante anos, antes de ser expulso. Em nenhuma fonte fica claro o ano exato do 

desligamento de Nadinho da milícia, apenas ficando sugerido que ocorreu após 2005 e antes de 2008. 

Anexadas ao Relatório estão também inúmeras denúncias contra Nadinho, o que inclui porte ilegal de 

arma de fogo, assassinatos, envolvimento com negócios de máquinas de caça-níqueis, falsificação, 

entre outros. 

 

  Zonas eleitorais de Rio das Pedras 

 

  Como este estudo trata de questões relativas à Geografia Eleitoral, utilizando as zonas 

eleitorais da cidade do Rio de Janeiro como referência, torna-se importante conhecer esta divisão. A 

primeira coisa a se esclarecer é que as zonas eleitorais possuem um recorte diferente dos bairros. 

Como o objetivo é apresentar zonas eleitorais com um número de eleitores parecido, sem grandes 

discrepâncias, elas são desenhadas de maneiras distintas. Alguns bairros muito populosos possuem 

até mais de uma zona eleitoral, enquanto outros, menos populosos, são agrupados 

  Para facilitar o entendimento da questão, observe o mapa abaixo, com a divisão por zonas 

eleitorais da cidade do Rio de Janeiro. Foi destacada a localização da comunidade de Rio das Pedras, 

nosso objeto de estudo, assim como identificados os números das zonas eleitorais que se localizam 

em seu entorno. 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: TRE/RJ 

Elaboração: Vinícius Juwer 



COMPORTAMENTO ELEITORAL NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS 

 

  O candidato Nadinho de Rio das Pedras foi escolhido para ter sua votação estudada devido à 

forte ligação com o grupo criminoso que atua na região. Apesar de ter sido candidato a deputado 

estadual em 1998, deixaremos esta eleição de fora da análise. Serão examinados apenas os três 

resultados eleitorais de quando Nadinho foi candidato a vereador, em três períodos diferentes: 

  1 – Candidato a vereador em 2000. Integrante da milícia recém-criada (1998), ainda na busca 

de se fortalecer. 

  2 – Candidato a vereador em 2004. Chefe da milícia, já mais estruturada e com maior poder. 

  3 – Candidato a vereador em 2008. Afastado, não fazia mais parte da milícia, apesar desta 

continuar muito forte na comunidade. 

  Desta forma será possível compreender quão grande foi a influência do grupo criminoso no 

resultado final de cada uma das eleições. 

 

  Eleições 2000 

 

  Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho, tentou se eleger pela primeira vez vereador do 

município do Rio de Janeiro em 2000. É importante destacar que em 2000, a milícia a qual o candidato 

era acusado de fazer parte tinha menos de dois anos de existência, ainda buscando se fortalecer e se 

legitimar entre os moradores da comunidade de Rio das Pedras. 

  Filiado ao Partido Trabalhista do Brasil (PT do B), Nadinho utilizou o número 70625. 

  Nesta ocasião, conquistou 8.085 votos, não sendo suficiente para ser eleito. 

  Porém, o número bruto de votos não transmite todas as informações necessárias para o 

presente trabalho. É imprescindível analisar a distribuição espacial destes votos. Acompanhe o 

mapeamento dos votos do candidato por zonas eleitorais: 

 



 

 

  Como já foi discutido, a dominância de um candidato em determinado distrito eleitoral é um 

importante elemento a ser utilizado na análise da Geografia Eleitoral. Neste caso, Nadinho nas eleições 

de 2000 atingiu 6,5% de todos os votos da zona eleitoral 179, que compreende a comunidade de Rio 

das Pedras. Nas zonas eleitorais adjacentes, 13 e 119, atingiu, respectivamente, 5% e 1,6%. 

  Neste momento é indispensável fazer uma importante observação no que tange o conceito de 

dominância que está sendo tratado neste trabalho. Este percentual que é utilizado diz respeito ao 

número de votos que o candidato auferiu sobre os votos válidos recebidos por todos os vereadores na 

zona eleitoral. Por exemplo: Nadinho recebeu na zona 179 2.790 votos. Contudo, foram computados 

nesta mesma zona 43.050 votos válidos para vereador. Deste modo, os 2.790 votos de Nadinho 

representam 6,5% dos votos para vereador da zona 179. 

 

  Eleições 2004 

 

  Em 2004, Nadinho novamente tentou se eleger vereador. Desta vez, contudo, a organização 

criminosa a qual pertencia já estava instalada há mais de seis anos em Rio das Pedras, tendo assim 

uma maior influência na comunidade, contando com a confiança de alguns moradores e, como é 

natural neste tipo de relação, com o receio de muitos outros. 

  Filiado ao Partido da Frente Liberal (PFL), Nadinho utilizou o número 25100. 

  Nesta ocasião, conquistou 34.764 votos, conseguindo ser eleito com facilidade. 

  Veja o mapeamento dos votos do candidato nesta eleição: 

 

Dados: TRE/RJ 

Elaboração: Vinícius Juwer 



 

 

  Caminhando lado a lado com o aumento de importância que a milícia apresentou na região, 

neste mapa, fica claro o fortalecimento que Nadinho teve nas zonas eleitorais próximas à Rio das 

Pedras. Na zona 179, onde está localizada a comunidade, Nadinho atingiu inacreditáveis 24% dos 

votos válidos. Nas zonas eleitorais adjacentes, 13 e 119, atingiu, respectivamente, 12,2% e 5,1% de 

todos os votos para vereador. 

  É possível notar também que o candidato conseguiu dinamizar sua votação por outras zonas 

eleitorais da região de Jacarepaguá, da Barra e do Recreio. Mesmo assim, o número bruto de votos 

que garantiram a ele um lugar na câmara de vereadores partiu da zona 179, onde está a favela de Rio 

das Pedras e das zonas 13 e 119, imediatamente em seu entorno. Estas três zonas, sozinhas, foram 

responsáveis por 23.257 votos, do total de 34.764, ou seja, 66,9% da votação final de Nadinho. 

 

  Eleições 2008 

 

 Em 2008, Nadinho, após cumprir seu mandato, tentou se reeleger. Porém, segundo dados da 

CPI das Milícias, o vereador estaria neste momento afastado do grupo criminoso, não fazendo mais 

parte da organização e buscando retomar o seu controle. Não há informações sobre a data específica 

ou os motivos que motivaram a saída de Nadinho, que chefiou todas as atividades da milícia durante 

muitos anos. Desta forma, a eleição de 2008 é uma oportunidade de verificar a votação de Nadinho 

sem este apoio. 

Filiado ao Democratas (DEM), Nadinho utilizou o número 25100. 

Dados: TRE/RJ 

Elaboração: Vinícius Juwer 



Nesta eleição, conquistou apenas 16.838 votos, não sendo reeleito. 

Observe a distribuição dos votos de Nadinho na ocasião: 

 

 

  Fica claro que sem o apoio da milícia que controla a comunidade, a capacidade de angariar 

votos de Nadinho caiu drasticamente. Na zona 179, sua dominância caiu para 15,4%. Nas zonas 

eleitorais adjacentes, 13 e 119, caiu, respectivamente, para 5,9% e 2% de todos os votos para 

vereador. 

 

  Análise dos resultados 

  Segundo a classificação proposta por Ames (2003), esta situação poderia ser classificada 

como tendo um padrão de distribuição espacial concentrada-dominante, com o candidato controlando 

áreas contíguas. 

  A produção dos mapas deixa clara também a diferença da capacidade de Nadinho de 

conseguir votos entre os períodos analisados. Para facilitar esta comparação, observe o quadro abaixo: 
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Nadinho de Rio das Pedras 

 

Eleição  

Dominância  

Zona 

179 

Zona 

13 

Zona 

119 

Total de 

votos 

Relação entre Nadinho e a 

milícia 

Situação do 

candidato 

2000 6,5% 5% 1,6% 8.085 Integrante / milícia recém-

criada 

Não-eleito 

2004 24% 12,2% 5,1% 34.764 Integrante / milícia 

consolidada 

Eleito 

2008 15,4% 5,9% 2% 16.838 Desligado / milícia 

consolidada 

Não-eleito 

 

  Em 2004, ano que Nadinho foi eleito, o candidato, que contava com o apoio do grupo criminoso 

já fortalecido, conseguiu uma votação bastante expressiva, que caiu para menos da metade quando 

este grupo retirou seu apoio, em 2008. Mesmo assim, Nadinho continuou com uma votação nada 

desprezível, fruto dos anos de convivência que teve com os moradores. Porém, é inegável que o fato 

de não gozar do apoio dos milicianos contribuiu para uma grande perda de votos na região da favela 

de Rio das Pedras. 

  É fundamental destacar neste momento, que estas zonas eleitorais não abrangem apenas 

eleitores que são moradores da comunidade de Rio das Pedras. A zona 179, por exemplo, além de 

conter a comunidade, também computa os votos de partes da Cidade de Deus, Pechincha, Anil, 

Gardênia Azul, Freguesia e Jacarepaguá. Desta forma, um alto percentual de dominância numa zona 

eleitoral é ainda mais preocupante, pois o voto de eleitores que não tiveram influência de criminosos na 

sua decisão pode mascarar o que acontece especificamente na comunidade. 

  Sendo assim, escolheu-se a eleição de 2004 para um estudo ainda mais detalhado, buscando 

perceber a dominância de Nadinho em locais de votação (escolas, CIEPs, etc) apenas dentro ou 

imediatamente no entorno da comunidade de Rio das Pedras. Observe a tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 



NADINHO – VEREADOR (2004) 

 

Fonte: ALERJ, 2008. 

 

  A tabela revela dados impressionantes. Nadinho, que já tinha atingido na zona 179 24% de 

dominância, um número muito elevado, recebeu em alguns locais de votação que estão circunscritos a 

esta mesma zona quase 70% de todos os votos válidos computados. Com exceção de uma escola, 

Nadinho atingiu em todas as outras uma dominância superior a 60%. Fazendo a média destes locais 

de votação, é possível afirmar que Nadinho atingiu aproximadamente 60% de dominância sobre os 

eleitores de Rio das Pedras em 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este estudo trouxe a hipótese de que o controle territorial de grupos criminosos armados na 

cidade do Rio de Janeiro estaria possibilitando uma concentração de votos em candidatos com 

ligações com essas organizações foi o foco de atenção. Como estudo de caso escolheu-se a 

comunidade de Rio das Pedras e o candidato Nadinho, citados pela CPI das Milícias da ALERJ. 

  Pelo o que pôde ser apurado na área estudada, foram encontrados padrões diferenciados de 

votação no decorrer do tempo. Nas três oportunidades em que se candidatou, Nadinho conseguiu ser 

eleito apenas no momento em que a milícia estava fortalecida na comunidade e apoiando o candidato. 

Nestas condições, Nadinho alcançou dominâncias que chegaram a até 24% de uma zona eleitoral. 

Visto que as zonas eleitorais abrangem muito mais do que as comunidades com controle criminoso, 

englobando bairros comuns no “asfalto”, esta dominância apresenta-se como preocupante. Nos locais 

de votação mais próximos da comunidade a dominância alcançou quase 70%.  

  Esta comparação entre as eleições em que Nadinho tentou se eleger vereador deixou clara a 

influência destes grupos criminosos e a capacidade que eles possuem de angariar votos para os 

candidatos apoiados por eles. Na eleição de 2008, que ocorreu em um momento em que Nadinho já 

havia sido desligado do grupo e deixou de receber seu apoio, Nadinho amargou uma grande perda de 

votos em comparação com a eleição anterior (2004). 

  Porém, o caso de Nadinho e de Rio das Pedras é apenas um entre tantos casos semelhantes 

na cidade do Rio de Janeiro. A CPI da ALERJ apontou vários outros candidatos que estariam na 

mesma situação de Nadinho. Para se conhecer a verdadeira extensão deste problema no município, é 

necessário um estudo mais amplo, envolvendo todos os candidatos acusados e investigados por 

participação nestes grupos. 
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