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RESUMO 

 

O presente artigo trata de como se originou os grupos milicianos no estado do Rio de Janeiro e 

como se deu sua expansão por diversas regiões dentro do estado. Primeiramente, buscou-se 

conceituar o termo milícia para posteriormente relacionar como este grupo se utiliza da 

Associação de Moradores das comunidades para expandir sua influência e legitimar o controle 

local. Para mapear a atuação miliciana nas regiões do Rio de Janeiro foram utilizadas 

informações obtidas no Disque-Denúncia RJ. Além disso, foram realizadas análises sobre como 

os grupos milicianos apropriam-se de iniciativas públicas de assistencialismo para gerar lucro 

para o grupo, como é o caso do programa Minha Casa Minha Vida. Por fim, foram analisadas 

as estratégias políticas utilizadas por esses grupos para legitimar sua influência política, através 

da eleição de candidatos a cargos públicos, principalmente no poder legislativo. 

 

Palavras-chaves: Milícias, Segurança Pública, Milícia no Poder Legislativo, Expansão de 

Grupos Milicianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses how militia groups originated in the state of Rio de Janeiro and how their 

expansion took place in different regions within the state. Firstly, the concept of the term militia 

was approached to later relate how this group uses the Residents' Association of the 

communities to expand its influence and legitimize local control. In order to understand in 

which regions militia groups operate in Rio de Janeiro, information from the RJ Disque-

Denunciation was used. In addition, analyzes were carried out on how militia groups 

appropriate public assistance initiatives to generate profit for the group, as is the case of the 

Minha Casa Minha Vida program. Finally, the political strategies used by these groups to 

legitimize their political influence were analyzed, through the election of candidates for public 

office, mainly in the legislative branch. 

 

Keywords: Militias, Public Security, Militia in the Legislative Power, Expansion of Militia 

Groups. 
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1 INTRODUÇÃO 

A influência de milicianos na política intensificou-se a partir de meados dos anos 2000, 

quando diversos líderes de milícias se elegeram como deputados e vereadores, aumentando 

assim a influência dessas organizações no poder legislativo.  

O domínio territorial armado de grupos milicianos ganhou grande notoriedade nacional 

a partir do ano de 2008, quando jornalistas do jornal ‘O Dia’ estavam produzindo, de forma 

sigilosa, uma matéria sobre milícias em uma comunidade da zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, quando foram capturados e torturados por um grupo miliciano que dominava a região, 

o que fez com que o tema ganhasse grande repercussão midiática. 

Pressionada pela repercussão nacional, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro aprovou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) presidida por Marcelo Freixo, 

até então Deputado Estadual (2008). A iniciativa ficou popularmente conhecida como CPI das 

Milícias e culminou com o indiciamento de 218 indivíduos envolvidos com grupos milicianos 

que faziam parte do poder público, entre políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros 

e civis. Destes, alguns foram presos por terem sido comprovadas suas participações em grupos 

milicianos e muitos foram assassinados, em uma provável tentativa de impedir que os 

indiciados fornecessem informações para as investigações. 

Outro caso que ganhou repercussão nacional por conta do envolvimento de milicianos 

foi o assassinato da então vereadora Marielle Franco (2018), reconhecidamente ativista contra 

as milícias, e do seu motorista Anderson Gomes. Investigações sobre o caso culminou na prisão 

de Almir Rogério Gomes da Silva, apontado como chefe do grupo miliciano que cometeu o 

assassinato. Porém, até hoje a investigação não apontou quem foi o mandante direto da 

execução. 

Apesar dos acontecimentos citados acima, que tiveram grande repercussão e geraram 

comoção nacional, estudos mostram que grupos milicianos continuam ganhando força no 

estado do Rio de Janeiro e aumentando seu domínio territorial em diversas regiões.  

O presente estudo busca trazer dados concretos e atuais sobre este problema crescente, 

de forma a relacionar a origem e a expansão de grupos milicianos com a influência política que 

seus líderes conquistaram no poder legislativo e de que forma consolidaram seu domínio sobre 

regiões do estado do Rio de Janeiro.  

Para discutir a origem e expansão de grupos milicianos, serão utilizadas bibliografias 

recentes de especialistas sobre o tema, bem como dados estatísticos extraídos do Disque-

Denúncia RJ, com o objetivo de mapear as regiões dominadas por milícias pela percepção dos 



 
 

moradores das regiões afetadas e sua evolução ao longo dos anos 2000, por meio das denúncias 

realizadas. 

Para discutir o aumento de influência política dos grupos milicianos, serão utilizadas 

bibliografias de estudos recentes feitos sobre o tema e análise de dados estatísticos para observar 

o aumento de supostos milicianos eleitos nos últimos anos para os cargos de deputado estadual 

e vereador e quais foram as principais estratégias eleitorais utilizadas por eles. 

É de extrema importância fomentar discussões sobre este tema para entender as raízes 

do problema e como os grupos milicianos se expandiram de forma rápida, para então buscar 

alternativas para frear o avanço da legitimação destes grupos criminosos, que se colocam como 

representantes dos interesses das comunidades para se elegerem a cargos públicos e, assim, 

consolidam seu domínio sobre as comunidades do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE AS MILÍCIAS NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Nesta seção será apresentado o conceito de milícia que é utilizado ao longo do trabalho, 

definido por Ignácio Cano, o qual também foi utilizado na CPI das Milícias. Será analisada a 

origem dos grupos milicianos tal como é amplamente compreendida atualmente em estudos 

sobre o tema, principalmente à luz de Zaluar e Conceição (2007) e de dados obtidos do Disque 

Denúncia RJ. 

Também será estudado como se deu a expansão de grupos milicianos ao longo do tempo 

no estado do Rio de Janeiro, desde 2006, época em que o termo passou a ser utilizado, até o ano 

de 2018. 

Por fim, será discutido como se dá o embate entre polícia e milicianos, com o objetivo 

de trazer maior lucidez a questão ambígua que é a figura da polícia nessa relação, visto que 

membros da corporação, que tem como um dos objetivos combater grupos criminosos, também 

compõem a força miliciana. 

2.1 Conceito e origem dos grupos milicianos 

O termo “milícia” era utilizado, originalmente, para se referir a cidadãos que utilizavam 

armas para se defender em determinadas situações, normalmente em regiões em guerra. De 

acordo com Zaluar e Conceição:  

 

A palavra militia tem raízes latinas que significam ‘soldado’ (miles) e ‘estado, 

condição ou atividade’ (itia) e que, juntas, sugerem o serviço militar. Mas milícia é 

comumente usada para designar uma força militar composta de cidadãos ou civis que 

pegam em armas para garantir sua defesa, o cumprimento da lei e o serviço paramilitar 

em emergências, sem que os integrantes recebam salário ou cumpram função 

especificada em normas institucionais. (ZALUAR; CONCEIÇÃO, 2007, p.90)1 

 

 

A ideia tradicional que o termo milícia carrega não condiz com a realidade dos grupos 

milicianos na cidade do Rio de Janeiro, visto que estes exercem uma série de práticas que não 

tem como objetivo principal a proteção de um espaço e não são formados majoritariamente por 

civis, como será exposto adiante.  

 
1  Disponível em: https://revistas2.uepg.br/index.php/tel/article/view/12419/209209210615 Acesso em: 

10/11/2022. 



 
 

Apesar da dificuldade em cunhar uma definição para abarcar a realidade complexa a 

que o termo se refere quando milícias são citadas na cidade do Rio de Janeiro, Ignácio Cano 

propôs uma definição que é atualmente amplamente aceita na comunidade acadêmica quando 

se discute o tema, definição essa que foi basilar para a CPI das milícias realizada em 2008 no 

Rio de Janeiro. 

Cano define milícias a partir de cinco características principais que precisam existir 

simultaneamente: 

 

1. controle de um território e da população que nele habita por parte de um grupo 

armado irregular; 

2. o caráter coativo desse controle; 

3. o ânimo de lucro individual como motivação central; 

4. um discurso de legitimação referido à proteção dos moradores e à instauração de 

uma ordem; 

5. a participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado. (CANO, 2008, p.59)2  
 

 

Esta definição deixa evidente que é necessário ter um agente do Estado envolvido no 

grupo para ser considerado milícia. Soma-se a isso o discurso de proteção da comunidade frente 

a outros grupos do crime organizado – como o do tráfico de drogas -  e as práticas de coação e 

tem-se o domínio territorial das milícias nas comunidades onde estão inseridas. Com isso, é 

possível desenvolver atividades ilícitas que visam ao lucro individual dos milicianos, de forma 

similar ao que é feito pelos grupos do crime organizado – os quais o discurso miliciano diz 

combater.  

A atuação de policiais e ex-policiais agindo à margem da lei em comunidades não é 

novidade. As milícias deram continuidade ao que era feito pelos grupos de extermínio na cidade 

do Rio de Janeiro nas décadas de 1960 a 1980.  

Esses grupos eram formados por policias contratados para, inicialmente, assassinar 

supostos criminosos. Com a evolução do “negócio”, incluíram em seu catálogo a venda de 

serviços e produtos de forma ilegal para às comunidades. Utilizavam de extorsão e violência 

para obrigar os moradores a aderirem aos seus produtos e serviços, constituindo o que passou 

a ser chamado de milícia pelos cidadãos e pela mídia por volta de 2006. (CANO, 2014 e 

ZALUAR; SIQUEIRA, 2007). 

Dentre os produtos e serviços ilegais comercializados/impostos pelos milicianos, 

destacam-se a venda se de segurança privada para moradores e comerciantes, transporte 

 
2 Disponível em: https://revistas2.uepg.br/index.php/tel/article/view/12419/209209210615 Acesso em: 

15/10/2022. 



 
 

alternativo, água e gás com preço inflacionado, taxa no aluguel, taxa para compra e venda de 

imóveis e sinal de televisão e internet3. 

Diante deste cenário, é possível afirmar que a formação das milícias está diretamente 

relacionada à expansão e ao desenvolvimento dos grupos de extermínio que existiam no Rio de 

Janeiro dos anos 1980. Diferenciam-se destes grupos anteriores pela maior organização e pela 

influência estendida a novos âmbitos. Por meio da venda/imposição de determinados serviços 

e produtos, como também pelo aumento da quantidade de agentes armados que asseguram o 

respeito às regras impostas, conquistaram o controle territorial das regiões onde se instalaram. 

A milícia da comunidade de Rio das Pedras (zona Oeste do RJ) pode ser apontada como 

o primeiro caso de sucesso destes grupos, no sentido de aplicarem segurança privada, 

monopólio do comércio de determinados produtos e serviços e utilização da violência como 

forma de impor suas vontades na comunidade. Esse sistema funcional e lucrativo para os 

milicianos, fez com que o modelo fosse expandido para outras comunidades do Rio de Janeiro, 

seguindo o mesmo modelo de negócios. (ZALUAR; CONCEIÇÃO, 2007). 

Este modelo de negócios é baseado em três características principais: i) diversificação 

e inovação de atividades econômicas (produtos e serviços), de forma a suprir necessidades que 

caberiam ao Estado prover; ii) a milícia se apresenta como único agente que fornece “proteção” 

para a comunidade; iii) criação de mecanismos para se infiltrarem em instâncias regulatórias do 

poder público, para tornar legítimo sua atuação nas comunidades.4 

2.2  Expansão dos grupos milicianos no Estado do Rio de Janeiro 

Existe certa dificuldade em mapear a expansão de grupos milicianos, pois não existem 

grandes acervos que armazenam informações sobre o tema por ser um fenômeno relativamente 

novo e que envolve agentes públicos com influência política e policiais armados, o que torna 

esses dados sensíveis.   

Sendo assim, o Disque Denúncia do Rio de Janeiro mostrou-se uma ferramenta 

importante que pode ser usada para compreender a expansão do domínio miliciano sobre as 

regiões. 

 
3 Relatório final da CPI das Milícias. Disponível em: https://www.marcelofreixo.com.br/cpi-das-milicias. Acesso 
em 15/10/22. 
4 Rede Fluminense de Pesquisa sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos. Wikifavelas, 2010. 

Controle territorial armado no Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://wikifavelas.com.br/index.php/Controle_territorial_armado_no_Rio_de_Janeiro Acesso em: 15/10/2022. 



 
 

O Disque Denúncia RJ é uma central de atendimento que funciona desde 1995, 24 horas 

por dia, todos os dias da semana. Trata-se de uma parceria entre governo e iniciativa privada, 

recebendo denúncias da população para ajudar na resolução e investigação de crimes5. 

Além de manter os denunciantes no anonimato, a central paga recompensas em alguns 

casos específicos por informações que levem à resolução das investigações. O financiamento 

privado serve para apoiar na manutenção do funcionamento da central e para o pagamento das 

recompensas. As informações obtidas no Disque Denúncia são passadas diretamente para 

Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro para auxiliar em investigações e servir 

como fonte de inteligência policial. 

Mesmo que as denúncias individuais feitas por este canal não possam ser comprovadas 

de imediato, quando em um determinado período existem muitas denúncias feitas por pessoas 

diferentes em regiões próximas mencionando o mesmo problema, a informação pode servir 

como indicador para investigações mais aprofundadas sobre determinado tema. 

Nesse sentido, utilizar as informações obtidas no Disque Denúncia para verificar a 

quantidade de denúncias feitas por região e sua evolução ou diminuição em determinado 

período, é uma forma de analisar a expansão das milícias. 

Ignácio Cano fez um estudo de janeiro de 2006 - período em que o termo milícia 

começou a ser utilizado - a abril de 2008, a partir de dados cedidos pelo Disque Denúncia para 

compreender as principais zonas de influência do grupo no período. (CANO, 2008) 

 

 
5 https://www.disquedenuncia.org.br/o-disque-denuncia 



 
 

Ao observar o mapa, fica evidente que no período analisado, a grande massa crítica de 

denúncias realizadas concentra-se na região Oeste do estado do Rio de Janeiro, principalmente 

na capital e regiões próximas. É importante frisar que para ser computada como uma denúncia 

referente a milícia, o denunciante precisou dizer o termo ‘milícia’ em algum momento da 

denúncia. Assim, é possível que tiveram denúncias relacionadas ao tema e que não foram 

computadas na análise, por ser um termo novo na época. 

Análises mais recentes, também feitas a partir de denúncias realizadas pelo Disque 

Denúncia, mostram a evolução do domínio de milicianos sobre regiões que antes eram 

dominadas por grupos do narcotráfico no período de 2006 a 2018. 

 

Expansão da milícia no município do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Elaboração de Maria Mittelbach6 com dados do Disque Denúncia. 

 

A partir da análise de dados obtidas do Disque Denúncia, é possível verificar o grande 

aumento do domínio territorial armado exercido pelas milícias de 2006 a 2018. O que surgiu 

como um problema concentrado na zona Oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente na 

comunidade de Rio das Pedras, está se espalhando para as demais regiões com grande 

velocidade. 

Um fator relevante que contribui para a expansão miliciana é a diversificação das 

atividades econômicas em comparação com as facções do tráfico, que traz maior lucratividade 

para o grupo e possibilita maior poder de atuação nas comunidades. 

Diferentemente das facções do tráfico cuja principal atividade econômica é o tráfico de 

drogas, os grupos milicianos atuam com grande diversidade no setor econômico das 

 
6 MITTELBACH, Maria. As novas fronteiras do crime: a expansão territorial da milícia e a dinâmica criminal da 

cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2021.  



 
 

comunidades, possibilitando maior lucro para o grupo. Tendo em vista que a disputa de um 

território entre facções depende fortemente de recursos econômicos para financiamento do 

poder bélico do grupo como de outras iniciativas, tal característica apresenta-se como 

importante mecanismo para impulsionar sua expansão sobre as comunidades.7  

Atrelado ao poder econômico, os grupos milicianos apropriaram-se do discurso de 

defensores dos pobres contra a barbárie exercida por grupos controlados pelo narcotráfico para 

conquistar parte do apoio popular, facilitando o domínio e expansão sobre regiões. 

Para compreender a expansão da milícia também é importante destacar o envolvimento 

policial com facções criminosas que já existiam há décadas, através de corrupção, como 

cobrança de propinas para não punir criminosos e cobrança de fianças ilegais para soltar 

criminosos presos em operações, dentre outros serviços. Esse envolvimento com facções 

através da prestação de serviços clandestinos deu a expertise necessária para que policiais e ex-

policiais se organizassem e passassem de fato a chefiar determinadas regiões através das 

milícias (ALVES, 2008). 

2.3 Embate entre polícia e milícia 

Através de entrevistas feitas com moradores de comunidades comandadas por milícias, 

Ignácio Cano coletou informações para entender a percepção local sobre a abordagem e 

incursões policiais dentro das comunidades frente às operações realizadas em regiões 

comandadas por facções do tráfico de drogas. Segundo o autor:  

 

É um consenso unânime tanto nos entrevistados quanto nas matérias do jornal que não 

existem praticamente incursões policiais em áreas de milícia. Na frase perfeita do 

nosso entrevistado, “não há o que combater”. Sabe-se que o que se combate é o tráfico, 

e quando não há tráfico, parece que a polícia não tem o que fazer nas comunidades. 

De fato, nos poucos casos em que foi relatada ou noticiada uma intervenção policial 

contra membros de milícias, o que acontece é uma operação policial baseada na 

investigação, apreensão e prisão, não uma incursão. (CANO, 2008, p. 69) 

 

 Ou seja, quando a polícia age contra a milícia, é feito da forma que deveria ser 

realizada qualquer outra operação policial, isto é, sem uso excessivo de violência e armamentos 

dentro das comunidades, situações que frequentemente resultam em morte de cidadãos 

 
7 Rede Fluminense de Pesquisa sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos. Wikifavelas, 2010. 

Controle territorial armado no Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://wikifavelas.com.br/index.php/Controle_territorial_armado_no_Rio_de_Janeiro Acesso em: 17/10/2022. 

 



 
 

inocentes. Quando a ação policial é feita contra outros grupos criminosos, não existe cautela na 

atuação. 

Uma das possíveis explicações para essa atuação com abordagem mais cautelosa está 

ligada ao fato de os policiais que realizam operações contra a milícia saberem que dentro dos 

grupos milicianos existem agentes públicos que são articulados com militares e políticos, que 

muitas vezes influenciam diretamente nas diretrizes dos batalhões da polícia militar e da 

segurança pública do Rio de Janeiro. Ou seja, essa cautela está relacionada ao caráter ambíguo 

que os milicianos têm de agentes públicos/criminosos, o que causa certo medo não só na 

população, mas também nos membros dos batalhões de polícia que não fazem parte de grupos 

milicianos. Assim, nas raras ocasiões em que acontecem iniciativas policiais contra operações 

milicianas, esta se dá de forma branda e cautelosa. 

 Outro ponto que vale destacar sobre a associação de policiais com grupos 

milicianos é facilidade que essa integração se dá, devido ao caráter discricionário da atuação 

prática dentro das comunidades. Isto é, os policiais da base hierárquica da pirâmide lidam 

diariamente com as pessoas nas comunidades e devem resolver as situações cotidianas 

discricionariamente, sem que as decisões tenham que passar pelo alto escalão da polícia. 

 Desta forma, a atuação policial impacta diretamente a gestão urbana local, tendo 

controle sobre toques de recolher, regulação do comércio local informal, etc. Tendo tal poder 

discricionário e atuando diretamente sobre o funcionamento das dinâmicas locais da 

comunidade, apresenta-se a possibilidade de os policiais se associarem a grupos criminosos, 

como a milícia, e com isso terem uma fonte de renda mais lucrativa que seus salários na polícia8.  

  Além disso, a crescente representação política de milicianos no poder legislativo 

e sua rápida expansão por regiões do Rio de Janeiro a partir dos anos 2000, são fatores que 

ajudam a entender a motivação de policiais se associando a grupos milicianos, ao perceberem 

o cenário favorável de expansão de tal grupo e visando uma maior fonte de renda para si. 

 

 
8 LINS, Igor Novaes. A geografia eleitoral das milícias: Um estudo exploratório dos candidatos à Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, Brasília, 2022, p.31. 



 
 

3 INFLUÊNCIA DA MILÍCIA NO PODER LEGISLATIVO 

Esta seção será dedicada a abordar os elementos centrais que os grupos milicianos 

utilizam para estarem presente na política, principalmente no poder legislativo. 

Dentre os elementos que serão abordados ao longo da seção, um dos centrais é a 

Associação de Moradores das comunidades. A Associação sempre foi um dos alicerces 

políticos de uma comunidade, organizando e regulando as relações entre moradores, comércio 

local e iniciativas assistencialistas, porém, a partir dos anos 2000, os grupos milicianos 

passaram a utilizar a Associação em prol dos seus interesses, como instrumento para utilizar as 

comunidades como currais eleitorais e elegerem seus candidatos principalmente para deputado 

estadual e vereador. 

Outra prática comum entre os milicianos é a apropriação de iniciativas públicas de 

assistencialismo para gerar lucro para o grupo, como é o caso do programa Minha Casa Minha 

Vida em algumas regiões do Rio de Janeiro, o que será explorado na seção 2.2 a partir de 

estudos feitos pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal 

Fluminense. 

 Por fim, será feita uma análise sobre as principais estratégias utilizadas pelos grupos 

milicianos para elegerem seus candidatos no poder legislativo, com levantamento de dados 

sobre a concentração de votos em Nadinho de Rio das Pedras, comprovadamente envolvido 

com a milícia, relacionando a grande concentração de votos que ele obteve com as estratégias 

eleitorais executadas em Rio das Pedras. 

3.1 Associação de Moradores como instrumento miliciano 

Para entender de que forma os milicianos infiltram-se na política, é importante entender 

como funciona a Associação de Moradores de uma comunidade, pois esta muitas vezes 

funciona como trampolim político para milicianos se elegerem ou exercerem grande influência 

sobre as diretrizes de uma comunidade, como será exposto nesta secção. 

A associação de moradores de uma comunidade é um importante ator político e social, 

composto por moradores da região cujo principal objetivo é trazer melhorias para a comunidade 

em que foi concebida. Trata-se de uma forma de organização popular, baseada em estatuto, 

registrada em cartório como pessoa jurídica, com identificação dos dirigentes que são 

responsáveis legais do grupo e tomadas de decisões em reuniões de assembleia que ocorrem 

periodicamente de forma aberta para qualquer morador da comunidade. 



 
 

A tática dos grupos milicianos de dominação política dentro das comunidades 

assemelha-se ao que era feito pelos grupos do narcotráfico: utilizar a associação de moradores 

como instrumento de dominação política dentro das comunidades, seja através de um miliciano 

eleito como presidente da Associação, seja de forma indireta, através de um candidato da 

comunidade fiel aos interesses da milícia ou através de pressão imposta sobre o presidente da 

associação para atender aos interesses milicianos (ZALUAR; CONCEIÇÃO, 2007). 

Como visto anteriormente, o sucesso do modelo implementado pelo grupo miliciano 

que comandava Rio das Pedras nos anos 2000 no que se refere ao controle territorial armado e 

às iniciativas geradoras de lucro para o grupo, fez com que o modelo de negócios aplicado na 

região fosse copiado em outras comunidades próximas. Nesse sentido, compreender como se 

deu a articulação do grupo para sua consolidação na comunidade de Rio das Pedras ajuda a 

entender como o fenômeno acontece em outras regiões do Rio de Janeiro. 

Em Rio das Pedras, a relação existente entre associação de moradores e milicianos se 

confunde. Os moradores têm dificuldade de distinguir quem faz parte de um grupo ou de outro, 

já que o modelo de favela criado por eles, depende da atuação dos dois grupos de forma 

conjunta. Enquanto a Associação de Moradores promove iniciativas assistencialistas, os 

milicianos promovem a segurança da comunidade e a venda de produtos essenciais e serviços 

(ZALUAR; CONCEIÇÃO, 2007). 

Essa integração em alto nível entre Associação de Moradores e milícia só foi possível 

após um longo período de dominação por parte da milícia. O auge desta integração ocorre 

quando a associação de moradores coleta as taxas cobradas dos moradores da comunidade pela 

milícia, da forma que ocorria em Rio das Pedras. Segundo Cano: 

 

O controle da organização comunitária costuma acontecer em locais em que a milícia 

possui uma implantação de longa data. O maior grau de integração entre ambas se dá 

quando a Associação de Moradores é usada para coletar a taxa paga à milícia. Assim, 

a taxa não é entregue diretamente aos milicianos, mas à Associação, o que oferece 

uma imagem de maior legitimidade, pois de fato é comum que Associações de 

Moradores cobrem taxas dos associados. Nesse cenário, o dinheiro pago serve 

também para financiar atividades de assistência aos moradores e de melhoramento da 

comunidade. Dessa forma, proteção e assistencialismo, controlados pelo mesmo 

grupo de pessoas, se convertem nas duas faces da mesma moeda. (CANO, 2008, p..80) 

 
 

Uma vez integrados nas comunidades, os milicianos conseguem influenciar diretamente 

as diretrizes e o discurso da Associação, que passa a ser utilizada como plataforma para 

legitimar as práticas milicianas no local. Posteriormente, os grupos milicianos utilizam a 

influência obtida para usar as comunidades como currais eleitorais a fim de eleger milicianos a 



 
 

cargos públicos. Desta forma, aumentam a influência do grupo na esfera do poder legislativo e 

executivo (CANO, 2008, p. 82). 

Um exemplo importante da ascensão política de membros ligados às milícias é a eleição 

de Nadinho (Josinaldo Francisco da Cruz) – então líder da associação de moradores de Rio das 

Pedras - para deputado estadual em 1998 e vereador em 2000, pelo PT do B e em 2004 como 

vereador pelo PFL. Posteriormente, Nadinho foi assassinado, na época em que estava sendo 

indiciado pela CPI das milícias (2007), possivelmente pelos milicianos para não revelar 

informações que contribuíssem com as investigações (ZALUAR; CONCEIÇÃO, 2007). 

A eleição de milicianos pode ser considerada o auge da dominação do território das 

comunidades, formalizando a figura de autoridade do miliciano legitimada por voto popular, 

concedendo a eles poderes e imunidades que dificultam o combate das milícias pelo poder 

público. Segundo Cano: 

 

Para os líderes milicianos, isto possui vantagens óbvias: o estabelecimento de contatos 

políticos ao mais alto nível e a obtenção de imunidade parlamentar contra possíveis 

processos criminais. Para a comunidade, a eleição dessas figuras pode ajudar a 

canalizar recursos públicos para essas áreas, o que, por sua vez, deverá fortalecer a 

popularidade e legitimidade desses líderes. (CANO, 2008, p. 79)  

 

Além de Nadinho, existem outros exemplos de pessoas ligadas a grupos milicianos que 

foram eleitos com apoio da Associação de Moradores como plataforma política e, 

posteriormente, foram presos por comprovado envolvimento com a milícia, como é o caso do 

ex-deputado estadual Luiz Hauat, conhecido como Jorge Babu, preso em dezembro de 20169 e 

do ex-vereador e ex-policial civil Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho, preso 

em janeiro de 202210. 

Tais fatos ajudam a confirmar a expansão da aplicação do modelo miliciano de domínio 

territorial criado em Rio das Pedras em outras regiões do Rio de Janeiro e revela que a influência 

de tais grupos vem crescendo e obtendo maior legitimação por meio da eleição de milicianos a 

cargos públicos.  

 
9 Em 2º julgamento deputado Babu é condenado a 7 anos. Isto É. 21 out 2010. Disponível em: 

https://www.istoedinheiro.com.br/em-2o-julgamento-deputado-babu-e-condenado-a-7-anos/ Acesso em 

22/10/2022. 
10  CORREA, Douglas. Ex-vereador e policial civil Jerominho é preso novamente no Rio. Agência Brasil. 27 jan 

2022. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-01/ex-vereador-e-policial-civil-

jerominho-e-preso-novamente-no-rio. Acesso em 22/10/2022 



 
 

3.2 Urbanismo miliciano 

É evidente a relação existente entre grupos milicianos e políticos, como vem sendo 

discutido ao longo deste trabalho. O chamado urbanismo miliciano é um pilar importante para 

obtenção de recursos econômicos e poder político ligado a atuação desses grupos no mercado 

imobiliário. É importante evidenciar o funcionamento desse mecanismo para ajudar na 

compreensão do fenômeno da expansão e aprofundamento do domínio miliciano em regiões do 

Rio de Janeiro. 

Benmergui e Gonçalves (2019) escreveram sobre este fenômeno, de acordo com os 

autores: 

 

(...) descrever esse tipo de intervenção urbana que inclui a apropriação ilegal de terras 

públicas e seu loteamento, construção em massa de edifícios e corretagem e operações 

financeiras através de crédito informal. Amparadas pela impunidade e consentimento 

tácito, as milícias se esquivam dos controles municipais para grilar terras e construir 

edifícios sem qualquer fiscalização e sem sequer submeter planos de desenvolvimento 

às autoridades relevantes. 

(...) A milícia controla as atividades imobiliárias e dá a palavra final na resolução de 

conflitos entre moradores. Nem todos os construtores e corretores são 

necessariamente membros da milícia, mas respeitam as regras impostas e pagam as 

taxas exigidas. É muito comum que todas as transações imobiliárias sejam registradas 

na associação de moradores, controlada por milicianos, mediante o pagamento de um 

percentual do valor da propriedade em adição às taxas mensais cobradas pelo serviço 

de proteção. (BENMERGUI E GONÇALVES, 2019)11 

 

 

O controle do mercado imobiliário dentro das comunidades ajuda a entender de onde 

vem grande parte dos recursos financeiros dos milicianos para conseguir expandir sua 

influência sobre outros territórios antes dominados por outros grupos criminosos ou sobre 

territórios sem domínio de grupos criminosos. 

O Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense 

(GENI-UFF) realizou um estudo12 para estimar a intensidade da atividade imobiliária legal e 

ilegal na cidade do Rio de Janeiro entre 2009 e 2020, evidenciando o número de unidades 

licenciadas e condomínios construídos do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) na 

região e a presença de grupos milicianos de acordo com dados obtidos pelo Disque-Denúncia. 

No mapa abaixo é possível visualizar esse estudo, no qual os pontos amarelos indicam a 

 
11 Disponível em: 
https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Urbanismo_Miliciano_in_Rio_de_Janeiro#Urbanismo_Miliciano 
Acesso em 22/10/2022 
12 Disponível em: https://geni.uff.br/wp-content/uploads/sites/357/2021/04/boll_expansao_milicias_RJ_v1.pdf   
Acesso em 22/10/2022 



 
 

presença de condomínios do programa Minha Casa Minha Vida e os pontos azuis indicam a 

presença de grupos milicianos. 

 

É importante esclarecer que o Minha Casa Minha Vida é um programa do poder federal 

em parceria com governos municipais e estaduais, que tem como objetivo auxiliar famílias de 

baixa renda a conseguirem adquirir casa própria, por meio de taxa de financiamento do imóvel 

reduzida em determinadas áreas.13 

Ao analisar o mapa acima, é possível observar que as regiões com grande número de 

unidades licenciadas para construção de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida são as 

regiões sob influência de grupos milicianos. Tal observação sugere que grupos milicianos estão 

se aproveitando do programa MCMV para expandir sua influência e aumentar a lucratividade 

com as moradias do programa. Porém, de que forma os milicianos conseguem gerir um 

condomínio que foi construído a partir de um programa do poder federal e que é administrado 

pelas prefeituras locais? 

Para tentar resolver esta questão o GENI-UFF fez um estudo14 a partir de dados 

fornecidos do Disque-Denúncia RJ e chegou à conclusão de que esta associação do programa 

aos interesses milicianos pode se dar a partir de três pilares que serão detalhados a seguir: 

cooptação interna, a partir do vínculo miliciano com o síndico do local; tomada de território na 

 
13 Disponível em: https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/Paginas/default.aspx. 
Acesso em 23/10/2022 
14 Disponível em: https://geni.uff.br/wp-content/uploads/sites/357/2021/04/boll_expansao_milicias_RJ_v1.pdf 
Acesso em 22/10/2022 



 
 

região, que antes era controlada por outro grupo criminoso e associação direta entre milicianos 

e políticos vinculados à milícia. 

O primeiro caso – cooptação interna – é o mais comum e consiste em uma manobra 

conjunta entre o síndico do prédio e os milicianos, que pode se dar em diferentes contextos, de 

acordo com dados fornecidos pelo Disque-Denúncia ao GENI-UFF. Normalmente, o síndico é 

aliciado pelo grupo por meio de ameaças, ou por meio de participação nos lucros das taxas 

cobradas dos moradores ou até mesmo para ter apoio da milícia para resolver problemas da 

gestão do condomínio. 

Nos casos da tomada de território onde antes era controlado por outros grupos 

criminosos, dados apontam que geralmente é anunciado aos moradores que houve alteração na 

gestão do condomínio e que a partir de então novas regras e taxas serão aplicadas. Nestes casos, 

aliados do antigo grupo que controlavam a região e residiam no condomínio são expulsos e 

funcionários da administração são demitidos para dar lugar a funcionários ligados a milícia. 

No caso de associação direta entre milicianos e políticos vinculados a milícia se dá 

quando existe a união entre atores políticos da região com milicianos. Dentre os dados obtidos 

através do Disque-Denúncia RJ, um dos relatos que exemplificam tal afirmação, alegam que: 

 

(...) um secretário do primeiro escalão do município era o líder de uma milícia 

violenta, que o ajudou a expulsar inúmeros moradores, cujos apartamentos foram 

tomados e posteriormente negociados. Nesse conjunto habitacional também havia um 

agiota, à serviço do secretário, cuja função era a de tomar imóveis dos inadimplentes. 

(RELATÓRIO FINAL, 2021, p.23)  

 

Tendo em vistas essas três formas de envolvimento da milícia com condomínios do 

MCMV é possível ter maior compreensão de como este negócio é lucrativo e, também, 

explicam como se dá a ampliação do poder e da influência dos milicianos nas regiões em que 

atuam, tanto por aumentar a lucratividade com mais essa atuação ilegal, como por aumentar seu 

poder na região, controlando vastas áreas de moradia e comércio local. Além disso, ajuda a 

explicar de que forma as milícias se infiltram em um programa de nível federal sem muitas 

vezes estarem relacionadas diretamente ao poder federal. 

3.3 Táticas milicianas para eleição de candidatos 

Como forma de expansão e legitimação do domínio sobre regiões do Rio de Janeiro, os 

milicianos utilizam algumas estratégias para eleger membros do grupo criminoso a cargos 



 
 

públicos. Esta subseção será dedicada a discutir essas estratégias, apesar da dificuldade de obter 

dados formais sobre o tema. 

Zaluar e Conceição (2007), ao analisar a ascensão política de Nadinho de Rio das 

Pedras, eleito consecutivamente a deputado estadual e vereador duas vezes, detalhado na seção 

2.1, destaca que o discurso utilizado inicialmente para os moradores da comunidade, além da 

coação e compra de votos, foi de que era necessário alguém que entendesse as necessidades da 

favela e lutasse pelos seus interesses dentro da política, para assim obterem maior apoio de 

forças estatais e conseguirem investimentos em melhorias necessárias para a coletividade. 

Esse foi o discurso principal da campanha inicial que levou Nadinho ao seu primeiro 

cargo como deputado estadual. Percebendo o sucesso de tal iniciativa, a Associação continuou 

com o mesmo discurso e em paralelo realizaram uma campanha para regularização do título de 

eleitor dos cidadãos da comunidade, visto que muitos não possuíam ou não haviam transferido 

para o município do Rio de Janeiro. Aqui vale ressaltar que muitos moradores de Rio das Pedras 

vieram de outras regiões do estado do Rio de Janeiro ou de outros estados. 

Tal campanha ganhou grande repercussão dentro da comunidade. A Associação de 

Moradores fretou caravanas da comunidade com destino ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-

RJ). Essa campanha ocorreu ao longo de 2002 e 2003 e com ela estima-se que foram 

regularizados entre 20 e 30 mil títulos dos moradores (ZALUAR E CONCEIÇÃO, 2007).  

No ano seguinte, Nadinho se elegeu vereador com uma grande concentração de votos 

em Rio das Pedras, indicando que a campanha de regularização de títulos em conjunto com a 

estratégia de coação e compra de votos refletiu nos resultados das urnas. 

 Na tabela abaixo extraída do relatório do TRE-RJ por Chaves (2010) é possível 

observar a grande concentração de votos em Nadinho nas eleições de 2004 na região de Rio das 

Pedras, que tinha uma população em torno de 70 mil habitantes. 

 

 

Fonte: CHAVES, Michele Airam da Costa. (2010, p.7)15  

 
15 CHAVES, Michele Airam da Costa. As Milícias no Rio de Janeiro: de mal menor a Comissão Parlamentar de 

Inquérito. Encontro Regional da ANPUH- Rio, 2010. Disponível em: 

http://encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276646439_ARQUIVO_2010.pdf. Acesso em: 06/11/2022. 

Concentração Local Bairro

69,03% Escola Municipal Rio das Pedras Rio das Pedras

65,13% CIEP Lindolpho Collor Rio das Pedras

64,51% Escola Municipal Jorge Amado Rio das Pedras

63,84% CIEP Governador Roberto da Silveira Rio das Pedras

60,12% CIAC Euclides da Cunha Rio das Pedras

Concentração de votos por local

Nadinho de Rio das Pedras 2004

http://encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276646439_ARQUIVO_2010.pdf


 
 

 

Após a eleição de Nadinho em 2004, a milícia se expandiu fortemente para regiões 

vizinhas, utilizando-se do modelo bem-sucedido em Rio das Pedras para consolidação da 

influência miliciana no poder legislativo, como visto na seção 3.1. 

Para exemplificar a expansão miliciana dentro da política em outras regiões e relacioná-

la às estratégias para obtenção de votos descritas acima, vale citar o crescimento da participação 

popular em Zonas Eleitorais de regiões dominadas pela milícia. 

A Zona Eleitoral 179 (que atende as seções de Rio das Pedras e Gardênia Azul) cresceu 

121% entre 2000 e 2016, a Zona Eleitoral 25 (que atende as seções de Campo Grande) cresceu 

137% e a Zona Eleitoral 20 (que atende as seções de Santa Cruz) cresceu mais de 91% no 

período mencionado (LINS, 2022). Todas essas regiões estão identificadas como domínio 

miliciano pelo Disque-Denúncia RJ, estão próximas a Rio das Pedras e tiveram um crescimento 

muito superior à média do Estado do Rio de Janeiro, que de acordo com o TSE, cresceu em 

torno de 25% entre 2000 e 201616. 

 

 

 

 

 

 

 
16 https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/evolucao-do-eleitorado. Acesso em: 17/10/2022. 



 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À luz de autores e grupos de pesquisas reconhecidos no meio acadêmico, este trabalho 

teve como objetivo evidenciar a relação existente entre violência, milícias e segurança pública 

no estado do Rio de Janeiro. Além disso, procurou-se discutir como o poder público e milícias 

se relacionam nesse cenário. 

Ao analisar as práticas e o funcionamento de grupos de extermínio que atuavam no Rio 

de Janeiro nos anos 80, é possível entender que existe uma relação com os atuais grupos 

milicianos. O controle de comunidades através de práticas coercivas e do medo e a participação 

de policiais e ex-policiais são características comuns a esses grupos. Os milicianos, porém, 

expandiram sua atuação e diversificaram os seus serviços, atuando em diferentes setores. Sendo 

assim, é possível entender os grupos milicianos dos anos 2000 como evolução dos grupos de 

extermínio dos anos 1980. 

Através de dados obtidos no Disque-Denúncia RJ, observa-se que parte considerável 

dos territórios que atualmente estão sob o controle miliciano, antes eram comandados 

principalmente por grupos do narcotráfico. Para entender como se deu a tomada dos territórios, 

foi importante analisar as atividades econômicas ilegais diversificadas exercidas pela milícia 

que servem principalmente para dois objetivos: ampliar o poder econômico para investir em 

recursos para a tomada de territórios e criar dependência dos moradores em relação aos seus 

serviços, visto que monopolizam tais atividades e obrigam os moradores a aderirem, por meio 

de ameaças e coação, tornando-se autoridade nas regiões em que atuam. Dentre os serviços 

oferecidos/impostos estão a venda de segurança privada para moradores e comerciantes, 

transporte alternativo, água e gás com preço inflacionado, taxa nos aluguéis, taxa para compra 

e venda de imóveis e sinal de televisão e internet. 

Com relação às diversas atividades econômicas utilizadas pelos grupos milicianos, deu-

se maior destaque a questão do controle de moradia e da apropriação do programa federal 

Minha Casa Minha Vida. Esse destaque foi feito dado a relevância de tal programa dentro das 

comunidades e devido ao grande potencial lucrativo e de controle territorial que o programa 

possibilita aos milicianos, uma vez sendo controlado por eles em diversas regiões. 

Além da diversidade de serviços ilegais e imposição a adesão desses serviços aos 

moradores, para entender a expansão dos milicianos também foi necessário analisar a influência 

que o grupo tem dentro da política (principalmente nos cargos de deputado estadual e vereador) 

e quais as principais estratégias utilizam para elegerem candidatos, pois dessa forma os grupos 

milicianos consolidam seu domínio sobre regiões e reduz oposição de forças estatais. 



 
 

Neste ponto vale ressaltar a dificuldade em conseguir informações que comprovassem 

o envolvimento de deputados e vereadores eleitos com a milícia, mesmo com diversas 

acusações e investigações apontando para tal envolvimento. Porém, existem candidatos que 

foram presos e julgados que comprovadamente tiveram relações com a milícia. Estes casos 

foram usados como exemplo de milicianos envolvidos na política, todos ligados ao poder 

legislativo. 

Além disso, foram analisadas as estratégias que o ex-deputado estadual e ex-vereador 

Nadinho de Rio das Pedras utilizou nas campanhas em que foi eleito, para exemplificar como 

os milicianos atuam para estender sua influência para o poder legislativo. Foi feito um 

levantamento de dados para verificar a concentração de votos neste candidato nas regiões em 

que tais estratégias foram executadas buscando comprovar a efetividade das campanhas. 

A principal contribuição deste trabalho para a comunidade acadêmica consiste em 

evidenciar a crescente influência dos grupos milicianos na sociedade e crescente influência no 

poder legislativo a partir dos anos 2000, através de teorias e de análise dados pertinentes ao 

tema. É importante que esforços acadêmicos estejam dedicados a este tema para pensar em 

formas de frear o avanço deste grupo criminoso e expor sua atuação nas diversas regiões do Rio 

de Janeiro. 
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