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RESUMO

Este artigo é um estudo das medidas de cooperação ao combate do crime organizado

internacional considerando a atuação do PCC no Porto de Santos. Ao longo do texto, que

utiliza o método hipotético-dedutivo, entendemos o que se constitui como crime organizado

transnacional nas Relações Internacionais, analisamos as operações do PCC no Porto entre

2008-2018, sobretudo de 2017-2018 – período em que o plano de criação do canal exclusivo

de exportação de cocaína para a Europa teve início – e as medidas de contenção por meio da

cooperação internacional.

PALAVRAS-CHAVE: Crime Organizado Transnacional; PCC; Narcotráfico; Porto de

Santos; UNODC; Europa.

ABSTRACT

This article is a study of cooperation measures to combat international organized crime

considering the PCC's performance in the Port of Santos. Throughout the text, which uses the
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hypothetical-deductive method, we understand what constitutes transnational organized crime

in International Relations, we analyze the PCC's operations in the Port between 2008-2018,

especially from 2017-2018 – period in which the creation of the exclusive channel for the

export of cocaine to Europe plan began – and the containment measures through international

cooperation.

KEYWORDS: Transnational Organized Crime; PCC; Narcotraffic; Port of Santos; UNODC;

Europe.

INTRODUÇÃO

A Convenção contra Crime Organização Transnacional e Protocolo de Thereto, ou

Convenção de Palermo, de 2004, define grupo criminal organizado como “um grupo

estruturado de três ou mais pessoas, existindo por um longo período de tempo e agindo em

conjunto com o objetivo de cometer uma ou mais crimes ou ofensas graves” (UNODC, 2004,

p. 5, tradução nossa ), com o fim de obter benefício financeiro ou outros meios materiais.1

Este trabalho tem como objeto estudar as medidas de combate ao crime organizado

transnacional a partir da atuação do PCC no Porto de Santos, analisando a trajetória do grupo

a partir das primeiras tentativas de estabelecer um canal direto com os fornecedores de

cocaína e armas nas fronteiras terrestres, até o projeto de expansão rumo à Europa,

delimitando o período de estudo que abrange de 2008 a 2018.

O artigo analisará a construção de um canal de exportação de cocaína para Europa que

seria realizado pelo Porto de Santos, buscando compreender a expansão do PCC além-mar, a

caracterização do fenômeno como crime organizado transnacional, além de analisar de que

forma a cooperação técnica internacional encara esse novo ator.

Ao longo do texto, reforça-se o argumento de que os Estados, por si mesmos, não têm

condições de desenvolver estratégias de prevenção e contenção do crime organizado

transnacional, uma vez que organizações criminosas, como as ligadas ao tráfico de drogas,

1 “For the purposes of this Convention:
(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of
time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in
accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;
(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty
of at least four years or a more serious
penalty (...)”.
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estão cada vez mais coordenadas. Elucidando a dificuldade que os Estados possuem para a

cooperação comparado ao desenvolvimento logístico e coordenado de grupos criminosos

como o PCC, que seguem rumo quase industrial, e que as medidas de enfrentamento contra

tais grupos possuem brechas propositais em razão dos agentes estatais lucrarem com isso.

Nas últimas décadas, o crime organizado transnacional tem sido um objeto de estudo

frequente nos debates das Relações Internacionais com estudos relacionados ao terrorismo,

narcotráfico e outras atividades ilícitas que demonstram a preocupação com esse novo ator no

sistema internacional. Na medida em que a cooperação internacional se fortalece para o

combate, o mesmo acontece entre as organizações envolvidas no crime que estão

progressivamente coordenadas. No Brasil, o PCC é a maior e mais complexa organização

criminosa com uma relação intrínseca com diversas camadas da sociedade.

Embora existam estudos relacionados ao fenômeno que desafia a legitimidade do

Estado, seu surgimento e expansão, pouco se fala sobre sua atuação na arena internacional,

para além das relações com nossos vizinhos, e grande parte dessa expansão deve-se, dentre

outros fatores, a utilização do Porto de Santos como porta de saída da cocaína produzida na

América Andina rumo à África, Ásia e Europa.

Entendendo como isso acontece num cenário que envolve a corrupção de instituições

estatais e privadas, como uma questão de segurança pública que, de certa forma, legitima a

violência estatal aos olhos da sociedade, como um problema nacional e internacional,

propondo um debate a respeito das possíveis medidas de contenção para a carreira

transnacional do Primeiro Comando da Capital. O que nos leva a conclusão de que o plano

expansionista do porto santista, que busca se tornar um hub até 2030, forçará o grupo a se

adaptar e aproveitar o crescimento logístico do complexo ou a procurar um novo meio,

considerando que perderão uma de suas maiores vantagens e um fator principal de seu modus

operandi que é cooptação de pessoas e questiona se as medidas implementadas ao combate ao

narcotráfico serão suficientes ou continuarão no que atualmente assemelha-se a um jogo de

gato e rato, pois as organizações criminosas sempre conseguem se recuperar e adaptar.

1. Caminho livre

1.1 Crime organizado transnacional
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Na década de 1990, uma operação italiana conduzida pela Tutela Patrimonio Culturale

(TPC, uma unidade da Carabinieri italiana) descobriu uma das maiores redes de contrabando

internacional de antiguidades baseada na escavação ilegal de objetos culturais que

encontravam seu caminho, por vezes clandestinamente em navios, para o mercado legal da

arte e antiguidades na Europa e América do Norte, a chamada “Medici Conspiracy”

(MANACORDA, CHAPPELL, 2006).

Partindo de ladrões de túmulos em busca de antiguidades que eram fornecidas para

Giacomo Medici através de comerciantes locais, passava a envolver uma série de negociantes

individuais conhecidos, casas de leilão, colecionadores, curadores e museus oficiais na

Europa, América do Norte e em outros lugares. Quando as autoridades italianas revelaram

essa corrente, Medici foi indiciado e condenado por uma série de acusações relacionadas ao

recebimento de antiguidades roubadas. Robert Hecht, um influente negociador de arte nos

EUA, e Marion True, até então curadora de antiguidades no Getty Museum, na Califórnia,

também foram indiciados por envolvimento nas atividades ilícitas (CHAPPEL, POLK. In:

MANACORDA, CHAPPEL, 2006).

O caso revelou o caráter do mercado da arte como uma indústria transnacional

multibilionária altamente organizada, mas amplamente desregulada (CHAPPEL, POLK,

2006) que daria espaço para o envolvimento de um novo ator que conseguiria notável atenção

nos anos que se passaram, encontrando destaque na agenda internacional: o crime organizado

transnacional.

Considerados um dos maiores desafios para a segurança, o crime organizado

transnacional é um negativo complexo que, segundo a ONU, impede o desenvolvimento

político e econômico das nações, pois “a ligação entre o tráfico ilícito e outras atividades

criminosas organizadas enfraquece as economias legítimas e ameaça a estabilidade, a

segurança e a soberania dos Estados” tal como expresso no texto da Convenção de 1988

(MACHADO, 2004).

Desde a consolidação dos Estados com o tratado de Vestfália, a dicotomia interno e

externo é bastante discutida, sobretudo, a respeito da soberania em que cada Estado deveria

lidar com suas questões internas, dentro de suas fronteiras, como o monopólio legítimo da

violência. Porém, com o término da Guerra Fria, a formação das multidões e o desenrolar dos

movimentos sociais, surgiram temas de debate público que os Estados, por si mesmos, não

seriam capazes de enfrentar. Tais questões não se configuram mais sob o controle estatal,
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ultrapassam as fronteiras nacionais. São temas relacionados ao meio ambiente, ao tráfico de

drogas, epidemias, crises monetárias, ataques terroristas, temas humanitários, que emergem

do âmbito doméstico para o internacional.

A quebra de fronteiras e as novas tecnologias do século da globalização possibilitaram

não só a aproximação e circulação de pessoas, bens e serviços, como possibilitaram a

organização e trâmite de atividades ilícitas driblando as autoridades nacionais, devido às

novas tecnologias de transporte, comunicação e a livre circulação de capitais, o planejamento

do crime, as ações e os resultados podem ser feitos de diferentes locais simultaneamente e de

maneira bem mais rápida, e ainda, a lavagem do dinheiro pode ser feita através de instituições

financeiras de outras regiões do mundo, tornando-se uma preocupação internacional

(CARDOSO, 2011).

O tráfico ilícito gera grandes lucros financeiros e riqueza, permitindo às
organizações criminosas transnacionais penetrar, contaminar e corromper as
estruturas do governo, o comércio e os negócios financeiros legítimos e a sociedade
em todos os seus níveis. (ONU, 1998, Preâmbulo, in: MACHADO, 2004, p. 136).

Ainda que não exista um consenso entre os teóricos a respeito da definição do que é

crime organizado transnacional, a verdadeira característica que define grupos de crime

organizado corresponde a sua natureza orientada para o lucro e a gravidade das ofensas que

comentem, segundo a Convenção de Palermo (2000). A ONU considera duas formas de

abordagem ao tema, a primeira focada nos grupos compostos por criminosos profissionais e a

segunda focada nos mercados ilícitos (UNODC, 2010).

Segundo Werner (2009), o crime organizado transnacional deve ser compreendido

para além da segurança internacional, uma vez que tem influência nas esferas sociais,

políticas, econômicas e ambientais, apresentando-se como um novo tema das Relações

Internacionais, concomitante com as inovações dos sistemas econômicos, dos fluxos

transnacionais de pessoas e bens, e o comércio, englobados na formação de sociedade

internacional.

A globalização do capitalismo promove tanto a integração quanto a fragmentação,
na mesma medida em que se desenvolvem as diversidades e também se estimulam
as disparidades. Na realidade, a globalização do capitalismo implica na globalização
das tensões e contradições sociais, na mesma medida em que se transnacionalizam
as forças produtivas, compreendidas nas instituições, códigos, e parâmetros que
organizam as relações de consumo, transnacionalizam-se também os grupos sociais
e as classes sociais (Ianni 349-350), e nesse contexto também o crime. (WERNER,
2009, p. 54).
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Desde o 11 de setembro de 2001, as nações passaram a viver num período de medo

enfrentando atores não-estatais que não imaginavam que poderiam enfrentar. A segurança

internacional já havia abrangido diversos temas dando especial atenção à humanidade com a

adoção do conceito de segurança humana, mas a data citada alterou as visões a respeito de

segurança, legitimidade, soberania e o papel da ONU. Os novos atores representam grande

ameaça à segurança dos Estados por serem imprevisíveis e não terem barreiras não apenas

como o impacto econômico de uma nação em outras, as doenças que se transmite pelo ar,

fome, o meio ambiente e sua deterioração, segurança alimentar, mas como, agora, o

terrorismo internacional, grandes fluxos de migrações, narcotráfico, ciberterrorismo, que

tornam as fronteiras invisíveis num mundo cada vez mais conectado. Tendo em vista essas

novas ameaças os Estados deixam de ser o monopólio da segurança em ESI que deseja

transcender o âmbito da mera agência do Estado, sendo ele próprio uma das ameaças – uma

vez que atualmente as ameaças são mais internas que externas, seja pelo próprio Estado ou

grupos beligerantes –, criando “uma nova fonte de legitimidade horizontal além das fronteiras

nacionais” que “complementariam as existentes na estruturas estatais” (HOFFMANN, 2010),

adquiriram linguagem para criticar o “sistema”.

O narcotráfico é caracterizado por fluxos que atravessam fronteiras, composto por

grupos privados que se constituem em empresas ilícitas transterritoriais com bases e atuação

locais, isto é, produção e comercialização, e trânsito transnacional (RODRIGUES, 2012).

Construído como um problema nacional e internacional por uma questão de saúde e segurança

pública coincidiu com a elaboração de um regime de controle de drogas pautado na lógica

proibicionista, mais tarde configurando-se na “guerra às drogas” da década de 1980, seguindo

o discurso estadunidense que institui o tráfico de drogas como um tema de segurança global.

Para Kaldor (2006), esse “novo conflito internacional” ou “novas guerras” envolve

redes de atores estatais e não estatais e a maior parte da violência é direcionada contra civis, a

diferença entre interno e externo não é clara. Numa linha parecida, Kan (2009) argumenta que

termos como “narcoterrorista” e “narcoguerrilha” revela o nível em que conflitos

contemporâneos combinam atividades de narcotraficantes com técnicas de violência política,

expressas nas atuações militares.

O narcotráfico, no Brasil, é uma forma de financiamento dos grupos de crime

organizado, substituindo a prática anterior de assalto a bancos. O país passou a ser
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considerado pela UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) um corredor de

exportação das drogas produzidas pelos cartéis colombianos, sobretudo pelo Cartel de

Medellín, a partir dos anos 1970 quando o comércio de cocaína começava a se

internacionalizar, com o Comando Vermelho como pioneiros nessa empreitada. O grupo

nasceu nos presídios cariocas, da necessidade da organização e criação de uma estrutura para

que os detentos “parassem de se comportar como animais” (GRILLO, 2016).

Inspirados pela organização do Comando Vermelho, na década de 1990, surgia nos

presídios de São Paulo o que se tornaria um dos fenômenos mais emblemáticos de segurança

pública nacional. De sindicato informal do cárcere à indústria fortemente lucrativa (ABREU,

2018), o PCC (Primeiro Comando da Capital) encontrou seu palco através de um elemento

mais acessível que antiguidades: a cocaína.

Para Grillo (2016), essa dinâmica se configura em um paradoxo das guerras contra o

crime latino-americanas, uma vez que “as prisões são destinadas a impedir que criminosos

cometam crimes. Mas elas se tornaram seu quartel general” (2016, p. 85) e, de fato, de acordo

com Manso e Dias (2018) “as prisões se tornaram um espaço de articulação dos profissionais

do tráfico” (2018, p. 9), um instrumento de recrutamento para o exército de delinquentes.

Tendo conexões na Bolívia, Paraguai e Colômbia para a produção, a distribuição e

comercialização acontecem pelos portos de Santos, Rio de Janeiro e Itajaí com destino a

Europa, entrando na Inglaterra, Espanha, Alemanha, Bélgica e Itália (ABREU, 2018).

Segundo os autores, as rotas de cocaína no Brasil cresceram nos anos 1980 para

abastecer o mercado externo na Europa, via Porto de Santos, além do potencial do mercado

consumidor nacional. Atualmente, a facção tem objetivo de reduzir intermediários e controlar

as diversas etapas de produção e comércio da cocaína e maconha, além da construção de

canais de exportação de cocaína para a Europa, considerando que muitos traficantes já teriam

parceria e cooperação individuais com grupos poderosos do narcotráfico global como a Máfia

da Calábria, a ’Ndrangheta, a proposta seria que esses canais de exportação fossem para o

próprio PCC esquematizado inteiramente pelo Porto de Santos, abrindo caminho para

internacionalização.

Ao final da década de 1980, foi desenvolvido no Brasil um programa geral de

monitoramento do espaço aéreo do país pela Força Aérea, SIVAM (Sistema de Vigilância

Amazônico), por meio de radares, satélites e aviões radares, parte do SIPAM (Sistema de

Proteção Amazônico), inaugurado oficialmente em 2002. Isso permitia o aumento de poder
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soberano sobre a região (RODRIGUES, 2012) e dificultava a entrada de aviões

desconhecidos, sobretudo, a atuação do narcotráfico, o que se tornaria mais difícil com o

decreto da “Lei do Abate” (2004), que regulamentou o abatimento, no limite e após

autorização presidencial, de aeronaves que não se identificassem quando solicitadas pela

Força Aérea (RODRIGUES, 2012.).

Desta forma, os mares são a forma mais segura de transportar bens ilícitos. De acordo

com a UNODC (2007), “os mares abertos, que constituem três quartos da superfície da Terra,

permanecem essencialmente sem governo. E o ritmo acelerado da mudança em si”,

conteinerização , por exemplo, “oferece oportunidades para o crime organizado”. De tal2

maneira, mais de 80% de toda cocaína que dá entrada em território europeu tem como origem

o Porto de Santos.

2.  Época de colheita: o PCC no Porto

"Nada no planeta proporciona um lucro tão fabuloso em tão pouco tempo como a

cocaína" (ABREU, 2017).

Estipula-se que existem aproximadamente quatro milhões de consumidores de cocaína

na Europa (UNODC, 2018), porém, o mercado produtivo da droga no continente é3

inexistente ou baixo demais para sustentar tal número de consumidores. Para supri-lo, a droga

segue uma longa viagem partindo do outro lado do oceano, de Santa Cruz de La Sierra, na

Bolívia, atravessando a fronteira Brasil adentro até o Porto de Santos, envolvendo um

planejamento de escalas cinematográficas.

Além de aviões, helicópteros, caminhões, armazéns, barcos e navios, são necessárias

informações privilegiadas sobre as rotas dos navios, os tipos de carga e as datas de atracação e

permanência das embarcações no Porto de Santos, o que exige a cooptação de civis (como os

funcionários do porto), policiais, autoridades jurídicas e políticas. O principal responsável por

essas ações no Brasil é a organização criminosa do Primeiro Comando da Capital.

Os portos são o elo entre o transporte terrestre e o transporte marítimo,

desempenhando um papel importante na formação da sociedade (MACHADO, 2012). O

Porto de Santos, considerado uma das principais portas de saída da cocaína produzida na

3 Estimativa apurada a partir dos países membros da União Europeia.

2 “Consiste em um método de expedição em que os produtos são colocados em contêineres, e então, os produtos
por si não tornam a ser movimentados isoladamente, até serem descarregados no destino.” (PORTOGENTE,
2016).
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América Andina rumo à África, Ásia e Europa (UNODC, 2013), é o maior complexo

portuário da América Latina movimentando mais de 100 milhões toneladas de cargas

anualmente sendo cerca 70% de exportações, sendo o maior exportador de açúcar, suco de

laranja e café em grãos do mundo (PORTO DE SANTOS, 2017), além de um fluxo contínuo

de pessoas, que incluem estivadores, tripulação e turistas (MELO, 2018).

Só em 2018, foi registrada a movimentação de 133.159.762 toneladas de cargas e

aproximadamente 117 milhões de toneladas de mercadorias transportadas por navegação de

longo curso, atingindo uma marca recorde (CODESP, 2018). Ao mesmo tempo, a apreensão

de 23.119 toneladas de cocaína marcava outro recorde (MÜLLER, 2019), o que representa

apenas uma pequena parte do que é exportado. Segundo a Polícia Federal, o valor real do

volume de entorpecentes transportados seria, no mínimo, 50 vezes maior que as apreensões

(NSC, 2017).

Nos próximos tópicos, iremos explorar os mecanismos utilizados pelo Partido no porto

santista para garantir a entrada da droga no mercado europeu, ponto importante na discussão

sobre as medidas de cooperação adotadas posteriormente pelos  Estados envolvidos.

2.1 Das táticas e conexões

As primeiras evidências de que o PCC estaria envolvido com o tráfico internacional de

cocaína via Porto de Santos foram obtidas em 2014, resultado das Operações Hulk e Oversea,

iniciadas em 2013. As investigações apuraram que a droga era trazida da Bolívia pela

fronteira com o Paraguai em direção à Baixada e partia principalmente para a Espanha, África

e Cuba, considerado tráfico “formiguinha” — quando raramente passa de 100 quilos de

substância transportada.

Enquanto os responsáveis pelas embarcações não tinham conhecimento das atividades

ilícitas, membros da facção ficavam encarregados de encontrar os navios, descobrir datas,

destinos e demais especificidades que melhor atendessem às necessidades da quadrilha, e

infiltrar pessoas que fizessem o carregamento, até então realizado, majoritariamente, com a

cooptação de funcionários do Redex (Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de

Exportação) que violariam os lacres de contêineres inserindo as mochilas e sacolas cheias de4

cocaína e, mais tarde, os substituiriam por falsos, técnica conhecida como RipOn/RipOff.

4 “Um recinto de exportação não alfandegado de uso público, destinado à movimentação de mercadorias para a
exportação, sob controle da fiscalização aduaneira.” (PORTOGENTE, 2016).
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Ainda que a atividade fosse vinculada a membros do PCC, não significa que fosse

vinculada ao PCC, isso porque muitos mantinham seus próprios negócios e parcerias

individuais. Como esclarece Manso e Dias (2018),

Os negócios individuais de liderança do Partido nos esquemas de exportação de
cocaína não eram novidade. Muitos traficantes atuavam em consórcios e mantinham
formas variadas de cooperação e parceria com poderosos grupos atuantes no
narcotráfico global - por exemplo, a Máfia da Calábria, a ’Ndrangheta, e a de
Nápoles, a Camorra. Contudo, tratava-se de parcerias e negócios que diziam respeito
a indivíduos que, mesmo se fossem membros do PCC, não podiam ser confundidos
com os esquemas da facção. (PAES MANSO; NUNES DIAS, 2018, p. 294).

A atuação da ’Ndrangheta no Brasil foi descoberta ainda em 2012 pela DDA

(Direzione Distrettuale Antimafia), a polícia antimáfia italiana, que monitorava secretamente

as reuniões entre os integrantes dos clãs da “família” desde 2010, acompanhando as

atividades de um homem que mantinha contato com traficantes do Peru, Bolívia e Brasil

(ABREU, 2017). Como resultado, a investigação levou a apreensão de 110 quilos de cocaína

no porto de Gioia Tauro, na região da Calábria, em um contêiner vindo de Santos e a mesma

quantidade no porto de Valência. A polícia italiana concluiu que era necessária uma

investigação conjunta com o Brasil e, assim, a Operação Monte Pollino tomou lugar,

apreendendo mais de 1,3 toneladas durante as investigações (MPF, 2015).

Mas não era novidade que grupos internacionais e máfias que lideravam o mercado de

cocaína na Europa utilizavam a Baixada Santista como ponte entre os dois continentes. O

interesse no país aumentou a partir da década de 1980, quando passou a servir de corredor

para o escoamento de toneladas de pó via portos nacionais. A Polícia Federal interceptou

atividades ligadas à máfia sérvia (Operação Niva), que operava nos portos de Itajaí, e um

grupo croata que atuava de forma independente na Baixada, respectivamente, nos anos de

2009 e 2010, colocando os portos na rota do tráfico (NSC, 2011).

2.2 Medidas de segurança no Porto

Visto que as apreensões se tornavam frequentes nos portos, uma série de medidas de

segurança foram implementadas, em especial, no Porto de Santos em razão da importância e

tamanho do complexo. As medidas incluíam unidades de cães farejadores implantadas na

alfândega, lanchas de patrulha e fiscalização utilizadas pelo Grupo de Operações Especiais
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Marítimas (Gropem) do Fisco , escâneres e desenvolvimento de lacres eletrônicos para5 6

contêiner, visando combater importações de bens (crimes fiscais) e contrabando, tráfico de

drogas, armas e roubo de cargas.

Tais medidas não levam em consideração a cooptação dos funcionários do porto,

questão fundamental para que todo o processo da embarcação dos “convites” tenha sucesso.

Como no caso do desvio de açúcar que veio a conhecimento público em 2010, revelando um

esquema milionário no qual misturava-se areia no açúcar ainda não refinado quando o navio

chegava no porto, durante a pesagem da carga onde os reboques seriam trocados. O fiscal de

balança estava envolvido na fraude em conjunto com outros terceirizados (AGÊNCIA

ESTADO, 2010).

2.3 O projeto de expansão via Porto de Santos

A construção do canal exclusivo para os negócios do PCC para a exportação de

cocaína teve início quando as duas maiores lideranças em liberdade, Gegê do Mangue e Paca,

se refugiaram na Bolívia, onde já teriam contatos para seus negócios individuais, ainda no ano

de 2017. A atuação policial na região paraguaia, onde era mantida uma das principais

forças-tarefa do Partido (Operação Brabo), forçou os membros a encontrarem novos caminhos

para suas atividades ilícitas, que se consolidaram em Santos.

A operação na Baixada contribuiu para fortalecer os integrantes ali já estabelecidos e

consistia num grande arranjo organizacional que “envolvia a aquisição de aeronaves e

helicópteros; a construção de uma logística para o armazenamento (...); a aquisição de

imóveis para ser utilizados como laboratório para o refino da pasta-base de coca, chamado de

cozinha pelos membros (...)” (PAES MANSO; NUNES DIAS, 2018, p. 293). A cocaína

destinada exclusivamente para exportação recebeu o nome de tomate e o Primeiro Comando

colheria os frutos dessa plantação muito em breve.

Para que a droga viaje de Santa Cruz de la Sierra até seu ponto final — ou de partida

— no porto santista, a organização faz uso da famosa “Rota Caipira”, percurso que marca o

contato inicial entre produtores e distribuidores ainda nos anos de 1980.

6 A utilização do escâner somente acontece quando a carga/contêiner é pré-selecionado pelos agentes da guarda
portuária sob suspeita de conteúdo ilícito, fora isso, a maior parte das cargas não passam por esse tipo de
fiscalização podendo embarcar da maneira que chegam ao canal portuário.

5 As operações não se restringem ao porto. Patrulhas são realizadas nas áreas onde os navios aguardam para
entrar no cais (fundeadouros), vias navegáveis internas (Canal Bertioga, Mar Pequeno e Rio Cubatão), possuindo
sensores térmicos que registram as imagens mesmo à distância e à noite (A TRIBUNA, 2015).
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A região formada pelo interior paulista, Triângulo Mineiro e sul goiano é nevrálgica
para o narcotráfico internacional. Ponto estratégico no mapa logístico dos
traficantes, caminho entre os países produtores da droga — Colômbia, Bolívia, Peru
e Paraguai — de um lado e os grandes centros de consumo, como São Paulo e Rio
de Janeiro, de outro. E não é só. No interior do estado de São Paulo, sala de visitas
do tráfico, tudo parece favorecer o escoamento da cocaína para as grandes capitais e
o exterior. Por terra, a grande malha rodoviária — 31, 4 mil quilômetros de estradas
com boa pavimentação, a maior parte sem fiscalização policial — favorece o
transporte sem sobressaltos. Pelo ar, o tempo bom a maior parte do ano e o relevo
plano facilitam o pouso de pequenos aviões carregados com a pasta-base de cocaína.
Facilidades que fizeram a região se tornar o maior entreposto brasileiro do tráfico
internacional em grande escala [...]. (ABREU, 2017, p. 15).

O sucesso do esquema dependia de um grande financiamento para custear aviões

bimotores, pagamento para os pilotos — dispostos a arriscar suas vidas e liberdade, cientes

dos perigos durante o percurso — locação de armazéns, caminhões e motoristas, investimento

para construção de pista de pouso, além dos subornos de autoridades responsáveis pela

fiscalização. A logística exige a disposição de capital, onde entram os atacadistas.

Os atacadistas desse mercado ilícito, frequentemente, são os intermediários entre os

produtores e distribuidores, e costumam fornecer a droga para vários grupos e facções, sendo

conhecidos como “empresários do crime” (PRAZERES, 2018). Dentre estes, um dos

principais fornecedores da cocaína para o Partido era Cabeça Branca , responsável por trazer7

ao Brasil cerca de cinco toneladas do produto por mês. Segundo a Polícia Federal (2017), o

embaixador do tráfico, que também assegurava negócios com o Comando Vermelho,

coordenava uma quadrilha presente no Paraguai, Bolívia, Panamá, Estados Unidos, Itália,

Espanha, Oriente Médio, África e Rússia. Cabeça Branca era, inclusive, uma das principais

conexões entre máfias europeias e suas operações no país.

A partir de um compilado de notícias publicadas sobre a apreensão das drogas no

porto santista e nos principais portos europeus entre os anos de 2014 e 2018 , foram8

analisadas como o processo no Porto de Santos era esquematizado com agilidade, cuidado e

uma certa dose de criatividade. As táticas utilizadas pelas máfias europeias serviram de

inspiração para o PCC no momento da embarcação do tomate nos navios ancorados no cais

(berços de atracação) ou nos navios que aguardam a entrada no porto (fundeadouro), mas

ganharam sua própria marca.

8 Compilado organizado por mim a partir de pesquisas em portais de notícias e reportagens investigativas.

7 Nesta nova fase empresarial, o PCC fechava acordos de exclusividade com alguns dos maiores atacadistas, mas
Cabeça Branca manteve seus próprios esquemas.
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O principal modus operandi baseava-se na necessidade de embarcar o produto sem

despertar atenção dos agentes da segurança, estivadores e câmeras, assim como evitar

suspeitas para que as cargas não fossem paradas pela alfândega. Deste modo, como

mencionado antes, a informação era crucial. Nomes dos navios, hora de atracação, hora de

partida, tipo de carregamento da embarcação, rotas dos caminhões responsáveis pelo

transporte da carga, tudo isso tão fundamental para a organização criminosa como seria para

qualquer grande empresa.

Ao longo dos anos, tabletes de cocaína foram encontrados em sacos de milho, caixas

com limão, caixas de bala, entre pedras de calçamento, óleos de laranja, sacos de minério,

tambores de óleo de palma e até escondidos no assoalho de carretas (CARVALHAL, 2018). O

produto era embalado em diferentes pacotes coloridos com adesivos para diferenciar os locais

que deveriam ser enviados uma vez em território europeu. Em maio de 2017, um

compartimento “porta drogas” foi encontrado fixado ao casco de uma embarcação portando

33kg de cocaína na Margem Esquerda do cais (PIMENTEL,2017), caso inédito no porto

santista.

As modalidades mais comuns são o içamento, também conhecido como pescaria, onde

o carregamento é puxado a bordo, e dentro de contêineres. O primeiro é realizado com o uso

de barcos de pequeno porte a motor e lanchas que atravessam o canal estuário na calada da

noite e embarcam os pacotes enquanto os navios aguardam a entrada no porto ou estão prestes

a zarpar. Uma vez pescados pelos estivadores, cabe a eles esconderem da embarcação, seja em

contêineres ou em demais partes do navio, transportando entre 100 e 200 quilos da droga

(NSC, 2011).

Após o reforçamento de medidas da guarda portuária, o PCC também passou a utilizar

mulas, estivadores que escondiam tabletes no corpo, em cintas e coletes (PIMENTEL, 2017),

apontados pela CODESP como funcionários avulsos escalados pelo Órgão Gestor de Mão de

Obra (Ogmo) do cais para trabalhar na embarcação.

A privatização recente dos setores do porto paulista e o aumento da tecnologia podem

ter contribuído para a eficiência do Partido na Baixada, com a queda dos salários e a incerteza

de trabalho na estiva, os avulsos que desempenham funções braçais recebem no máximo dois

mil reais mensais (STEIL; JUVENAL; MARQUES, 2019), enquanto um estivador cooptado

pode ganhar quatro mil por serviço (PIMENTEL, 2018), o que facilita o entrosamento dos

membros no porto.
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Além da máfia calabresa, a Polícia Federal identificou conexões entre o Partido e o clã

Šarić da máfia Sérvia, fundado por Darko Šarić — o Rei da Cocaína na Europa —,

considerado “particularmente perigosos e eficientes por envolvimentos dos membros com

grupos militares ou paramilitares com extensiva experiência militar ou guerrilheira”

(UNODC, 2012, p. 16, tradução nossa) , encarregados pela distribuição no continente9

europeu.

Existem mais de 1.500 portos marítimos na União Europeia que recebem cerca de

600.000 atracações de navios por ano, dos quais variam entre navios mercantes de pequenas e

grandes cargas e navios petroleiros e transportadores de gás natural (CARPENTER, 2013). A

Europol, órgão responsável pela aplicação de leis na UE, afirma que a facilidade de

contrabandear grandes quantidades de cocaína em contêineres existe porque apenas 2% são

verificados e os traficantes sabem disso (DALY, 2016). O aumento do percentual de

verificação implicaria no atraso das liberações tornando o comércio exterior mais lento, sendo

o padrão internacional de 5% no qual se encaixa o porto santista (NSC, 2017) .10

Segundo o relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA), publicado em

dezembro de 2018, existem três rotas fundamentais para o transporte da cocaína para a

Europa: a rota norte do Caribe, através dos Açores, para Portugal e Espanha; a rota central da

América do Sul, via Cabo Verde, Madeira e as Ilhas Canárias, para a Europa; e a rota africana

da América do Sul para a África Ocidental e de lá para Espanha e Portugal (EMCDDA,

2018).

O Porto de Antuérpia, na Bélgica, é apontado como o destino principal da droga,

seguido pelo Porto de Algeciras, na Espanha. Como mostra o relatório,

Em relação às apreensões recorde na Bélgica, dados mais recentes estão disponíveis
no Porto de Antuérpia: foram apreendidas 41 toneladas em 2017 e, no final do
primeiro semestre de 2018, as apreensões de cocaína no porto já haviam
ultrapassado 21 toneladas. Informações sobre apreensões fora da União Europeia
mostram que, além desses números recordes, 36 toneladas de cocaína em remessas
tendo como destino final a Antuérpia foram interceptadas em portos de trânsito na
América Latina em 2016. No ano seguinte, esse número subiu para 45 toneladas e
16 toneladas foram apreendidas durante o primeiro semestre de 2018. Há várias

10 Nos portos brasileiros, a fiscalização é realizada através de três canais: “verde, em que a mercadoria passa sem
interceptação; laranja, quando é feita conferência de documentos; e vermelha, quando o contêiner é escaneado e
pode ser aberto se houver suspeita de irregularidade” (NSC, 2017).

9 “[...] considered particularly dangerous and efficient because their members previously belonged to military or
paramilitary groups with extensive military or guerrilla experience. [...]”
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razões pelas quais o Porto de Antuérpia é usado por grupos do crime organizado
para importação de cocaína na Europa: é fisicamente uma área portuária muito
aberta e está localizado dentro da cidade de Antuérpia, facilitando a expedição
rápida de mercadorias. A proximidade da Holanda, que é conhecida por ser um
centro central para grupos do crime organizado envolvidos no fornecimento de
drogas, também é um fator que contribui. Antuérpia também é um dos maiores
manipuladores de frutas da Europa, com linhas de carga direta programadas
semanalmente na Colômbia, Equador, Guatemala e Panamá. No entanto, Antuérpia
não é o único porto que mostra níveis crescentes de importação de cocaína na
Europa. Os portos de contêineres de Algeciras na Espanha, Le Havre na França e
Hamburgo na Alemanha registraram grandes apreensões a granel de cocaína.
(EMCDDA, 2018, p. 6, tradução nossa) .11

As formas utilizadas na distribuição da droga variam, mas a tecnologia está tão

presente nessa atividade quanto estaria na segurança dos portos. Os grupos responsáveis

entram no mercado utilizando ferramentas como criptografia, mercados na darknet e

criptomoedas como bitcoins (EMCDDA, 2019). No Brasil, a comunicação dos membros do

Partido e a família Assisis da ‘Ndrangheta era feita com o uso de um pedaço de madeira

contendo o número do contêiner e o código do lacre cravados, que os Assisis mandariam via

celulares criptografados para seus contatos na Calábria (ANESI; RUBINO, 2016).

O porto santista planeja se tornar um hub port até 2030, tendo em curso o Plano de12

Expansão e Estudo de Acessibilidade do Porto de Santos, apresentados pela CODESP e a SEP

(Secretaria Especial de Portos), que pretende direcionar o crescimento do porto em relação às

suas demandas até 2024 e a infraestrutura necessária para este crescimento (HILSDORF,

NETO, 2015). Dentre as mudanças necessárias estão a construção de ferrovias e a ligação

seca entre as duas margens do porto, Santos e Guarujá, o que diminuirá a quantidade de

caminhões nas estradas facilitando o fluxo de mercadorias e a automação dos trabalhos

12 “Hub port consiste em um porto concentrador de cargas e de linhas de navegação. O termo decorre das
estratégias de aumentar o tamanho dos navios, concentrar rotas e reduzir o número de escalas adotadas pelas
principais companhias marítimas, notadamente a partir dos anos noventa.” (PORTOGENTE, 2016).

11 “Regarding the record seizures in Belgium, more recent data are available from the Port of Antwerp: 41
tonnes were seized in 2017, and by the end of the first half of 2018 cocaine seizures at the port had already
exceeded 21 tonnes. Information on seizures outside the European Union show that, on top of these record
numbers, 36 tonnes of cocaine in consignments having Antwerp as their final destination were intercepted in
transit ports in Latin America in 2016. The following year, this figure rose to 45 tonnes, and 16 tonnes were
seized during the first half of 2018. There are multiple reasons why the Port of Antwerp is used by organised
crime groups for cocaine importation in Europe: it is physically a very open harbour area and is located within
the city of Antwerp, facilitating rapid dispatch goods. The proximity of the Netherlands, which is known to be a
central hub for organised crime groups involved in drug supply, is also a contributing factor. Antwerp is also one
of the largest fruit handlers in Europe, with direct cargo lines scheduled weekly from Colombia, Ecuador,
Guatemala and Panama. However, Antwerp is not the only port showing increased levels of cocaine importation
into Europe. The container ports of Algeciras in Spain, Le Havre in France and Hamburg in Germany have all
recorded large bulk seizures of cocaine.”
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braçais e leitura do que acontece no porto, substituindo-os por tecnologias mais eficazes como

a inteligência artificial, o que reduzirá o número de pessoas circulando no cais e, por sua vez,

estivadores e demais trabalhadores, conforme afirma Casimiro Tércio Carvalho, presidente da

CODESP (GUTIERREZ, 2019).

A similaridade entre os esforços para o aprimoramento logístico entre a organização

criminosa e o Porto de Santos, mostra como os processos da cadeia de suprimentos, sejam

lícitos ou ilícitos, necessitam de um alto investimento de capital e é mais definido pela

coordenação entre redes e sistemas que pela localização da instalação de produção, como

desenvolve Cowen (2014) ao analisar uma campanha da UPS (United Parcel Service Inc),

uma das principais empresas logísticas de transporte expresso e entrega de pacotes nos EUA.

O anúncio se encaixa a ambos:

Quando há aviões no céu para uma cadeia de suprimentos

Isso é logística

Quando os tubos da linha chegarem exatamente na hora certa

Isso é logística

Um link contínuo que está sempre sincronizado

Isso é logística

A pegada de carbono é reduzida, a linha de fundo recebe um impulso

Isso é logística

Com novas maneiras de competir, haverá aplausos em Wall Street

Isso é logística

Quando a tecnologia sabe exatamente onde tudo vai

Isso é logística

Sinos irão soar, ring-a-ding

Ring-a-ding, ring-a-ding

Isso é logística

Não haverá mais estresse porque você chamou UPS

Isso é logística (COWEN, 2014, p. 203, tradução nossa)13

13 "When it’s planes in the sky for a chain of supply/ That’s logistics/ When the pipes for the line come precisely
on time/ That’s logistics/ A continuous link that is always in sync/ That’s logistics/ Carbon footprint’s reduced,
bottom line gets a boost/ That’s logistics/ With new ways to compete there will be cheers on Wall Street/ That’s
logistics/ When technology knows right where everything goes/ That’s logistics/Bells will ring, ring-a-ding/
Ring-a-ding, ring-a-ding/ That’s logistics/ There will be no more stress ’cause you called UPS/That’s logistics"



16

O negócio no Porto de Santos é tão lucrativo que outros grupos que participavam de

demais áreas do crime, como roubo de carros e cargas, entraram no ramo da cocaína. O risco

é mínimo comparado ao custo-benefício. Apenas com a exportação de cocaína para a Europa

via porto, o lucro anual do Primeiro Comando chegaria a R$1,3 bilhão por ano

(CHASTINET; GUEDES, 2018), seguindo os mesmos esquemas de lavagem de dinheiro de

doleiros que trabalham para sonegadores de impostos.

O Partido está tentando se tornar o maior provedor de cocaína da América do Sul

(GAGNE, 2017) e as medidas tomadas por organizações internacionais e Estados para o

combate são insuficientes num jogo em que as rotas do tráfico desaparecem somente para

reaparecerem em outros lugares e reinventarem-se de maneiras mais criativas e complexas,

atuando cada vez mais como empresas, a partir de uma fragmentação que só é possível porque

“a tirania do dinheiro e a tirania da informação são os pilares da produção da história atual do

capitalismo globalizado.” como Milton Santos (2000, p.35) escreveu se referindo as empresa

globais.

3. Jogo de gato e rato: o combate ao crime organizado transnacional

Logo no início da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado

Transnacional e os Protocolos de Thereto (2004), Kofi A. Annan afirma o desejo da

comunidade internacional de cooperar em prol do combate a esse desafio global. Escreve:

Se o crime atravessa fronteiras, o mesmo deve ser cumprido. Se o Estado de Direito
é prejudicado não apenas em um país, mas em muitos, então aqueles que o
defendem não podem limitar-se a meios puramente nacionais. Se os inimigos do
progresso e dos direitos humanos procuram explorar a abertura e as oportunidades
da globalização para seus propósitos, devemos explorar esses mesmos fatores para
defender os direitos humanos e derrotar as forças do crime, corrupção e tráfico de
seres humanos. (UNODC, 2004, p. iii, tradução nossa )14

Ao longo dos anos, uma série de medidas de combate ao crime organizado

transnacional foram elaboradas, de maneira bilateral ou multilateral entre Estados ou medidas

14 With the signing of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in Palermo, Italy,
in December 2000, the international community demonstrated the political will to answer a global challenge
with a global response. If crime crosses borders, so must law enforcement. If the rule of law is undermined not
only in one country, but in many, then those who defend it cannot limit themselves to purely national means. If
the enemies of progress and human rights seek to exploit the openness and opportunities of globalization for
their purposes, then we must exploit those very same factors to defend human rights and defeat the forces of
crime, corruption and trafficking in human beings
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elaboradas em convenções e protocolos estabelecidos por órgãos responsáveis. Posto que a

tendência desse tipo de crime é se tornar cada vez mais coordenado, num movimento

industrial, não resta outra saída para os Estados além da cooperação internacional. A respeito

do narcotráfico, as formas encontradas para o combate mostram-se temporárias, uma vez que

elas somente dão um tempo para que os grupos criminosos se organizem e pensem em novas

maneiras de continuar fazendo seu trabalho, sejam por novas rotas por terra, ar ou mar,

convertendo-se num verdadeiro jogo de gato e rato.

Considerando que vivemos em uma era de interdependência (KEOHANE; NYE,

1988) em que os eventos podem causar uma reação em cadeia, a cooperação técnica surge no

sentido em que os Estados não são capazes de lidar com certas questões isoladamente. Deste

modo, essa cooperação ocorre entre Estados, com a instrumentalização de organizações e

instituições para determinado fim – cooperação para o combate do crime organizado, não

proliferação de armas nucleares, programas de combate à fome, combate ao trabalho forçado

e tráfico de pessoas -, o que ocorre por meio de tratados e compromissos por parte de cada

Estado; e entre Estados e organizações não estatais e corporações multinacionais que

promovem a cooperação técnica cujo a experiência se baseia em ganhos mútuos.

Para os fins deste estudo, os acordos de cooperação contra o tráfico de drogas nas

regiões fronteiriças e de integração amazônica não serão abordados, focando apenas nos que

dizem respeito ao mar e todos os processos ligados a ele (navios, portos, containers etc.).

Portanto, as medidas analisadas serão voltadas ao narcotráfico e ao mar, sobretudo elaboradas

pelo UNODC, OMI (Organização Marítima Internacional) e OMA (Organização Mundial de

Aduanas). As Convenções e informações dos países signatários foram obtidas no portal

SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Laws on Crime) e IMoLIN (International

Money Laundering Information Network). O primeiro é uma iniciativa para facilitar a

divulgação de informações sobre a implementação da Convenção das Nações Unidas contra o

Crime Organizado Transnacional, os três protocolos e o marco legal internacional contra o

terrorismo.

3.1 A Convenção de Palermo e UNODC

A Convenção de Palermo, aprovada pela Assembleia-Geral da ONU em 2000, é o

principal instrumento de combate ao crime organizado transnacional. Tendo em vista que esse

tipo de crime é a indústria que mais cresce no mundo e não sendo uma novidade, seja com o
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tráfico de cigarros, álcool (no período da proibição), entorpecentes como ópio, ou seja com o

tráfico de migrantes ilegais, a Convenção entrou em vigor em 2003, adotando no ano

seguinte, três protocolos complementares na Convenção das Nações Unidas contra o Crime

Organizado Transnacional e os Protocolos de Thereto.

O delito mais lucrativo continua sendo o tráfico de drogas, mas a modalidade de mais

rápida disseminação aponta para o “tráfico de seres humanos, particularmente de crianças e

mulheres, para a escravidão econômica e a prostituição” (MARIANI, 2007). Neste sentido, os

protocolos abordam áreas específicas do crime organizado, são eles: o Protocolo Relativo à

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças; o

Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea;

e o Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e

componentes e munições.

De acordo com os protocolos, os Estados-membro devem implementar medidas de

prevenção e punição no seu regimento interno, respeitando o Direito Internacional, o Direito

Internacional do Mar e os termos da Convenção.

Responsável pela elaboração da Convenção, o Escritório das Nações Unidas sobre

Droga e Crime, UNODC, surgiu de uma fusão entre o Programa de Controle de Drogas da

ONU e o Centro para Prevenção de Crime Internacional, estabelecendo-se em 1997, com o

foco nas seguintes áreas: crime organizado e tráfico (de drogas ilícitas, armas, pessoas),

corrupção, prevenção ao crime e reforma da justiça criminal, prevenção ao abuso de drogas e

saúde, e prevenção ao terrorismo.

Por meio deste, os Estados têm maior facilidade para entender os fluxos e rotas de

diferentes conteúdos, o que permite uma melhor abordagem para o problema em questão e a

coordenação de ações. Numa situação em que o crime organizado transnacional segue rumo

empresarial tornando seus planejamentos cada vez mais logísticos, como vimos

anteriormente, a comunicação entre Estados deve seguir o mesmo jogo. Porém, os grupos de

crime organizado têm uma enorme vantagem.

Sendo movidos apenas pelo lucro, esses grupos não precisam se preocupar com

burocracia de qualquer natureza. Qualquer processo de cooperação internacional custa tempo

e recursos que muitas vezes são escassos, com o tempo entre a elaboração de um documento,

uma convenção ou resolução, até sua ratificação e implementação, os grupos já

movimentaram milhões, por meio de simples mensagens de celular. Se o crime organizado
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perde uma rota, um carregamento ou uma grande quantia em dinheiro durante uma das

operações de autoridades responsáveis, não levará muito tempo até que se recupere. O risco é

mínimo comparado ao lucro.

O UNODC opera por meio de doações e vontade política dos Estados-membro, por

meio dessas doações foi possível desenvolver o Programa Global de Fortalecimento das

Capacidades para Prevenir e Combater o Crime Organizado (The Global Programme for

Strengthening Capacities to Prevent and Combat Organized and Serious Crime - GPTOC),

que assiste os Estados tecnicamente para implementar de forma efetiva a Convenção de

Palermo, operando no estabelecimento e conexão de rede regionais e apoiando a inteligência

criminal, investigações encoberta e recursos de proteção a testemunha.

3.2 O mar e o ISPS Code

Apesar do mar ser um caminho livre para atividades ilícitas, existem diversas normas

e costumes voltados para a questão de quem governa o mar e medidas de segurança para que

não haja nenhuma interceptação de cargas, de modo a manter o comércio internacional estável

e sem prejuízos por conta de pirataria, contrabando e tráfico de drogas. Para começar a

entender as formas de combate que ocorrem por vias marítimas e portuárias, deve-se olhar

para algumas das principais convenções que regem como a relação entre Estado e mar devem

ser seguidas.

Em 1914, dois anos após o desastre do Titanic, foi formulada a primeira versão da

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana (International Convention for

the Safety of Life at Sea - SOLAS), tendo sua versão final em 1974 como primeira grande

tarefa da Organização Marítima Internacional, criada em 1948. Esta Convenção é o

instrumento de maior importância no que diz respeito ao transporte marítimo, regulamentando

aspectos básicos de segurança para os navios que realizam viagens internacionais. Desde que

o Direito Internacional passou a incluir a questão do indivíduo como foco, as demais normas

foram partindo da mesma premissa, neste sentido, todas as convenções estabelecidas seguem

o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Desta maneira, os navios de carga e de circulação de pessoas, são submetidos às

convenções formuladas pela OMI, como a Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos

Contra a Segurança da Navegação Marítima (Convention for the Suppression of Unlawful

Acts against the Safety of Maritime Navigation - SUA) de 1988, que atua na idealização de
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medidas para a prevenção de todos os atos ilícitos contra a segurança da navegação marítima,

sendo seu propósito:

A Convenção aplica-se a embarcações flutuantes ou submersíveis, que não sejam
navios de guerra ou estejam sendo utilizadas para finalidades alfandegárias ou
policiais, nem que tenham sido retiradas da navegação ou postas fora de serviço.
Considera uma ofensa cometer, ajudar ou compelir uma pessoa a praticar atos como
sequestrar um navio; praticar violência contra pessoas a bordo; destruir ou causar
dano a um navio ou sua carga; destruir ou danificar instalações de navegação
marítima, de modo a impedir a navegação segura; comunicar informações
sabidamente falsas de forma a expor a perigo um navio. (CCA-IMO)

Como já tratado, o contêiner tem preferência no que se refere ao transporte ilícito de

bens, armas e drogas. A dificuldade para fiscalização somada com o grande número de carga

movimentadas mensalmente devido ao comércio internacional são fatores atrativos para tais

grupos. Existem dois tratados importantes regidos pela OMI, a Convenção Internacional sobre

Linhas de Carga (International Convention on Load Lines - LL), datada de 1966, que

estabelece delimita a quantidade de carga que pode ser transportada por navios em viagens

internacionais, levando em consideração a SOLAS pela necessidade de salvaguardar a vida

humana e a propriedade; e a Convenção Internacional sobre segurança de contêineres

(International Convention for Safe Containers - CSC) que entrou em vigor em 1977, com o

objetivo de “estabelecer regras para garantir a segurança no manuseio, empilhamento e

transporte de contêineres durante as operações normais (...)” (OMI, 1977).

O Brasil se tornou signatário deste tratado somente em 2019, ao que indica que os

eventos do ano anterior, com a maior apreensão de cocaína realizada no Porto de Santos,

esteja colocando o país nos trilhos da cooperação. Em 2017, o Brasil assinou um Acordo de

Cooperação mútua com a UNODC passando a fazer parte do Programa Global de Controle de

Contêineres (UNODC-OMA), um programa de alcance global para minimizar a exploração

dos contêineres marítimos para o tráfico ilícito de drogas e outras atividades do crime

organizado transnacional, fortalecendo as estruturas e processos que permitem a aplicação de

leis sustentáveis para os Estados e portos selecionados. Desde a assinatura, O Brasil vem

batendo recorde em apreensões da droga, vide 2018.

Com o ataque às torres gêmeas em setembro de 2001, a configuração de segurança no

sistema internacional foi alterada em cada escala da sociedade. Além das exigências em

aeroportos, introduzidas globalmente seguindo o modelo norte-americano, a relação com o
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mar também teve sua dose de mudança. Uma das ações mais significantes foi a adoção do

Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias ou, simplesmente,

ISPS code (International Ship and Port Facility Code).

O código faz parte do novo capítulo da SOLAS, “introduzido para permitir aos

governos identificar ameaças a navios e instalações portuárias e desenvolva e introduza

medidas de segurança para combater essas ameaças” (ESKI; CARPENTER, 2013, p. 72,

tradução nossa ). No Brasil, os responsáveis pela implementação do código são a15

CONPORTOS, que atua em conjunto com a OMI na busca de assistência técnica e financeira,

com o papel de reger a norma em nível nacional sobre segurança pública nos portos, terminais

e vias navegáveis; e a CESPORTOS, que o realiza em nível estadual.

Exige a cooperação entre todas as partes envolvidas no funcionamento do porto, os

que utilizam navios e instalações portuárias, o que inclui passageiros, estivadores, pessoal de

bordo, autoridades responsáveis por proteção. Neste sentido, o primeiro artigo da portaria

referente ao código determina que “a autorização de acesso aos locais ou recintos

alfandegados seja feita por meio de sistema eletrônicos de controle (...), com identificação das

pessoas e veículos através de crachás eletrônicos autorizados pela Alfândega (...) denominado

simplesmente ‘crachá autorizado’” (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2011).

3.3 Programa da rota da cocaína e as operações da Polícia Federal Brasileira

Ao longo dos anos, a Polícia Federal aumentou significativamente o número de

operações realizadas e o número de apreensões e desmonte de grupos envolvidos no crime

organizado. Parte desse sucesso em apreensões, se deu pela cooperação policial entre um ou

mais países que estavam diretamente ligados à natureza do crime. O narcotráfico exige uma

coordenação muito precisa entre diferentes grupos de produção, distribuição e consumo, o que

movimenta diversos grupos de diferentes territórios.

Desta forma, as polícias europeia e brasileira têm trabalhado em conjunto, após a

confirmação de que o Brasil abriga um dos maiores grupos do crime organizado que é o

Primeiro Comando da Capital.

Seguindo o artigo 19 da Convenção de Palermo, que afirma

Os Estados Partes considerarão a conclusão de acordos ou arranjos bilaterais ou
multilaterais em que, em relação a assuntos que sejam objeto de investigações,

15 “(...) was introduced to enable governments to identify threats to ships and port facilities, and to develop and
introduce security measures to counteract those threats.”
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processos ou processos judiciais em um ou mais Estados, as autoridades
competentes envolvidas poderão estabelecer órgãos de investigação conjuntos. Na
ausência de tais acordos ou arranjos, investigações conjuntas podem ser realizadas
por acordo, caso a caso. Os Estados Partes envolvidos garantirão que a soberania do
Estado Parte em cujo território essa investigação será realizada seja totalmente
respeitada. (UNODC, 2004, p. 25, tradução nossa ).16

A polícia federal realizou quatro grandes operações em conjunto as autoridades

europeias: Operação Niva (2011), Operação Oversea (2014), Operação Pulp Fiction (2017) e

a Operação Brabo (2017), que envolveram a participação dos Estados Unidos, Reino Unido e

membros da União Europeia, e África do Sul.

Do outro lado do Atlântico, foi criado em 2009 o Programa da Rota da Cocaína

(Cocaine Route Programme - CRP) que, assim como os demais programas citados aqui,

volta-se ao combate dos fluxos do conteúdo ilícito, buscando facilitar a comunicação e

cooperação entre investigadores e órgãos judiciais que lidam com o tráfico de cocaína,

funcionando em mais de 40 países, com o foco atual no crime organizado transnacional e o

tráfico de drogas na América Latina, Caribe e África para a Europa.

3.4 Da cooperação às prisões e o dinheiro

O PNUD acredita que a segurança do indivíduo é uma das chaves para que haja paz no

mundo, o que significa que deve haver um esforço conjunto entre os países para o

desenvolvimento e a garantia da segurança humana que espelhe econômica, social e

politicamente.

As medidas de cooperação em combate ao narcotráfico sempre vieram de um lugar de

conflito, como a própria definição da palavra, num contexto de “demonização” do tráfico de

drogas entre os anos de 1980 e 1990, com iniciativas surgidas nos EUA e na Europa que

percebiam determinadas populações étnicas e países do Terceiro Mundo como política,

ideológica ou militarmente ameaçadoras de alguma forma e baseavam uma estratégia de

controle de drogas a partir daí, e não da natureza das drogas a serem controladas (GREEN,

1998. In: MACHADO, 2004).

16 “States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, in
relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more
States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies. In the absence of such
agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis. The
States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation
is to take place is fully respected.”
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Isso resulta no encarceramento em massa das populações mais vulneráveis e na

continuidade de um ciclo que se auto sustenta. Como dito antes, o PCC nasceu nas prisões e é

nas prisões que mantém sua principal forma de recrutamento, além da ineficácia do Estado de

garantir direitos básicos. Foi desta forma que o grupo tirou proveito da crise humanitária na

Venezuela recrutando refugiados que chegavam por Roraima (COUTINHO, 2019), e é desta

mesma forma que o complexo industrial-militar dos EUA consegue jovens para o alistamento.

Na tríplice fronteira Colômbia, Brasil e Peru, há uma enorme presença militar como

prática de cooperação, ainda assim os espaços fronteiriços continuam sendo palco da

informalidade, ilegalidade e violência. Como explica Botía, “o incremento de pessoal militar

ao longo das fronteiras destes países não se traduziu na transformação social e econômica da

região, nem na melhoria das condições de vida dos habitantes fronteiriços ribeirinhos, que

constituem a grande maioria da população dessa zona.” (2013, p.68, tradução nossa ), e que17

uma das saídas seria a reorientação de políticas rumo à integração.

Mas tal integração verdadeira não é possível no cenário de competitividade gerada

pela globalização do capital, pois a justificativa para quaisquer os meios de obtenção de

dinheiro já existe previamente. Milton Santos (2001) afirma que o dinheiro se torna

onipresente e que este é indispensável à existência das pessoas, das empresas e das nações, a

competitividade se torna uma regra no convívio entre as pessoas e oferece um convite ao

exercício da violência.

Desta forma, a prisão, escreve Angela Davis (2003):

portanto, funciona ideologicamente como um local abstrato no qual os indesejáveis
  são depositados, nos isentando da responsabilidade de pensar sobre os reais
problemas que afligem as comunidades das quais os presos são retirados em
números tão desproporcionais. Este é o trabalho ideológico que a prisão realiza - ele
nos isenta da responsabilidade de nos engajarmos seriamente nos problemas de
nossa sociedade, especialmente aqueles produzidos pelo racismo e, cada vez mais,
pelo capitalismo global. (DAVIS, 2003, p.16, tradução nossa ).18

Davis constata que as prisões funcionam como instituições que consolidam a

inabilidade e recusa do Estado de reconhecer problemas sociais urgentes, problemas estes

18 “The prison therefore functions ideologically as an abstract site into which undesirables are deposited,
relieving us of the responsibility of thinking about the real issues afflicting those communities from which
prisoners are drawn in such disproportionate numbers. This is the ideological work that the prison performs - it
relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced
by racism and, increasingly, global capitalism.”

17 “(...) el incremento de personal militar a lo largo de las fronteras de estos países no se ha traducido en la
transformación social o económica de la región, ni en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes
fronterizos ribereños, que constituyen la gran mayoría de la población de estas zonas.”
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gerados e agravados por um longo processo de colonização e pela eterna busca do lucro.

Assim como Milton Santos afirma que a instalação de um pequeno número de grandes

empresas em determinado território torna-se um processo de desequilíbrio para aquela

sociedade (SANTOS, 2001), Davis destaca que a migração de corporações em busca de mão

de obra barata, acarreta numa espécie de destruição econômica e social de uma comunidade

inteira. Cria-se um ciclo de candidatos propensos ao crime e, por consequência, às prisões,

com os membros desta comunidade que foram deixados sem amparo, “(...) e a busca

desenfreada do dinheiro tanto é uma causa como uma consequência do desamparo e do

medo.” (SANTOS, 2001, p.56).

Deste modo, com o papel ideológico das prisões, a responsabilidade pelo

encarceramento é vista como individual, como o destino daqueles de má índole, ignorando o

aspecto histórico, a onipresença do capitalismo global, a consciência coletiva e a

responsabilidade do Estado de garantir direitos básicos.

Conclusão

Com a globalização e o avanço da tecnologia, tornou-se possível uma nova forma de

criminalidade sem fronteiras em que o crime passa a ser tratado não mais como um problema

de polícia, mas como um problema de segurança nacional que mobiliza diversas entidades

como a UNODC, OMI, OMA, o exército, a CIA, e outras órgãos internacionais,

demonstrando que os Estados, por si mesmos, não possuem condições de desenvolver

estratégias de prevenção e contenção, uma vez que organizações criminosas, como as ligadas

ao tráfico de drogas, estão coordenadas em tal intensidade que apenas a revogação do

proibicionismo não seria suficiente, pois encontrariam outra maneira de financiamento.

Isto pode ser observado a partir da experiência do PCC e o Porto de Santos com o

tráfico de cocaína para a Europa e os processos para o combate, considerando a posição

estratégica do Porto como o maior complexo portuário da América Latina e que permitiu a

expansão da organização criminosa. O PCC tem uma forte concentração no Mato Grosso do

Sul, localizado no meio do caminho entre plantadores e produtores de drogas nos países

vizinhos e faz fronteira com São Paulo, sendo uma rota importante para o comércio da

pasta-base de cocaína e seus derivados para o território nacional e para o mercado além-mar

na Europa, Ásia, África e Oceania.
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A Convenção de Palermo foi um marco no combate do crime organizado

transnacional, entendendo que os Estados não poderiam continuar agindo sozinhos contra um

movimento que está tão conectado e coordenado de diferentes lugares do planeta. Assim, os

países passaram a operar em conjunto por meio de acordos bilaterais ou multilaterais seguindo

as diretrizes do artigo 19. da Convenção que estabelece que os Estados deveriam considerar a

adoção de cooperação na esfera investigativa e jurídica.

Com o projeto expansionista do Porto de Santos, que visa se tornar um hub até 2030,

caberá ao PCC adaptar-se do crescimento logístico do complexo portuário para realizar seus

negócios ou procurar um outro meio, uma vez que a adoção de tecnologia como a inteligência

artificial diminuirá a presença de pessoas no cais e grupo perderá um dos fatores de seu

modus operandi que é a cooptação dos funcionários. Ainda assim, as chances de adaptação

dos grupos frente ao progresso tecnológico não seria uma surpresa, deste modo, as medidas de

cooperação desenvolvidas ao combate do narcotráfico, especificamente, mostram-se

insuficientes, hora pela alta burocracia, hora por impedimentos financeiros.

A diferença entre a coordenação entre os Estados e a coordenação presente entre os

grupos do crime organizado, baseia-se na burocracia, financiamento e ética. Os grupos

comunicam-se por mensagens de celular, se estabelecem nos locais desejados para os fins de

seus negócios e não precisam se preocupar com as leis, isso os coloca um passo à frente das

autoridades. Mesmo que as medidas adotadas tragam um aumento de apreensões, prisões e

desmonte de grupos inteiros, seguirá num ciclo em que outros grupos surgirão no lugar, outros

caminhos e outros métodos, pois a cocaína é o produto mais lucrativo no mercado e esse jogo

aparenta não ter fim.
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