
A Pirataria e o Brasil 

A pirataria na costa da Somália teve início na década de 1990, coincidindo com 
o início da guerra civil naquele país. Com o caos instalado no governo e a 
perda de controle sobre o país, os atos ilegais, entre eles a pirataria, 
proliferaram nas águas da Somália.   

Essa atividade criminosa evoluiu rapidamente de uma ação de pescadores 
armados para grupos armados e, posteriormente, para organizações 
criminosas altamente lucrativas. A pirataria rendeu cerca de 8 bilhões de 
dólares em 2010 e deve chegar a 15 bilhões em 2015. O crime no mar tornou-
se um negócio muito rentável, envolvendo grupos que financiam, planejam, 
organizam e executam as ações contra o tráfego marítimo. 

A ação desses bandidos tem submetido armadores e marítimos a riscos 
extremos. A situação atual apresenta mais de 800 marítimos reféns dos piratas, 
com resgates na faixa de 10 milhões de dólares por navio.  

Os custos financeiros dessas delinquências ultrapassam o âmbito dos 
armadores, uma vez que provocam um acréscimo de valores do seguro e do 
consumo de combustível, em função de  alteração  de rotas e de aumento de 
velocidade. Como consequência, esses novos encargos elevam o frete, que, 
na ponta, será transferido ao produto entregue ao consumidor. Além disso, 
outros prejuízos, não menos importantes, serão percebidos num prazo um 
pouco maior, tais como o aumento da poluição, também em função do aumento 
do consumo de combustível, e a diminuição da vocação marítima, em função 
do alto risco a que são expostos os marítimos. 

A reação internacional demorou a acontecer. A primeira grande operação – 
“Operação Atlanta”, coordenada pela OTAN, foi montada em 2008, com o 
emprego de mais de 20 navios de guerra. Com a pirataria aumentando, foram 
criadas as primeiras diretrizes para evitar a ação dos piratas. Entre outras 
medidas, os navios alteraram suas rotas e aumentaram a velocidade ao passar 
por áreas sabidamente infestadas por criminosos. Sem grandes resultados, foi 
criada, em 2009, a Força Tarefa 151, agora com a participação dos Estados 
Unidos e contando com mais de 50 navios. Os piratas reagiram com a 
utilização de navios mães e passaram a operar muito afastados da costa, 
ampliando sensivelmente a sua área de atuação, levando à necessidade do 
emprego de defesa de maior valor. 

Alguns armadores, verificando, se não o insucesso, mas um sucesso apenas 
parcial da Força Tarefa de proteção, passaram a empregar guardas armadas a 
bordo. Essa posição, considerada extrema por alguns, vem sendo, nesse 
momento, discutida na Organização Marítima Internacional. A Índia e a Libéria 
já estão permitindo as guardas armadas, deixando a critério do comandante do 
navio o seu emprego. Algumas empresas especializadas já estão se 
movimentando na comunidade marítima internacional, oferecendo seus 
serviços.   

Entretanto, novas dificuldades se apresentam. A legislação de alguns países, 
entre eles o Brasil, não permite o emprego de armas a bordo de navios 



mercantes. O arcabouço jurídico de muitos países, como no Brasil, não 
contempla o crime de pirataria, conforme previsto na Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar. Dessa forma, muitas medidas, mesmo que 
complementares, e que poderiam ser tomadas, veem-se impedidas pela lei. 

Assim, verificamos que a pirataria, que teve seu início no Golfo de Aden e na 
costa da Somália, estendeu-se pelo Oceano Índico e, agora, começa a dirigir-
se para o sul do Continente Africano, alcançando as costas de Moçambique. A 
ação militar no Oceano Índico dispersou parte dos piratas, que passaram a 
buscar suas vítimas em águas menos protegidas ao sul.  Os riscos de essas 
ações violentas se estenderem além do Oceano Índico deixaram de ser uma 
hipótese. A pirataria está fora de controle e em perigo de propagação, 
advertem os especialistas no assunto. A África do Sul já externou suas 
preocupações. A ampliação da área de atuação e o risco de a pirataria chegar 
ao Atlântico Sul não é um mero exercício de futurologia, mas uma possibilidade 
que deve ser encarada com seriedade.    

Marítimos se recusam a embarcar em navios, ao verificarem que os seus 
destinos, invariavelmente, irão levá-los ao encontro de piratas. Sindicatos de 
marítimos estão ameaçando boicotar determinadas rotas de comércio, e a 
Câmara Internacional de Navegação já pensa em segurança armada a bordo, 
contrariando sua posição de longa data. 

Qual deve ser a posição brasileira: aceitar a possibilidade de ter uma guarda 
armada a bordo de navios de sua bandeira, se, e quando, necessário? Aceitar 
o ingresso no mar territorial brasileiro de navios de outras bandeiras com 
guarda armada a bordo? Devemos esperar a possível chegada da pirataria 
organizada às águas brasileiras para iniciar um processo de reação, ou 
devemos discutir o assunto como um fato real e nos juntar, agora, aos 
organismos internacionais e participar das ações já em andamento?  
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