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RESUMO 

 

NEGOCIAÇÕES DIPLOMÁTICAS NO COMBATE AO TERRORISMO 

 

 

 

AUTOR: Wendell Gomes Pereira Junior 

ORIENTADOR: Cel Marco Antonio Costa Cavalieri Brandão 

 

 

Este estudo tem como objetivo analisar os tipos de terrorismo no período de 60 até os dias 

atuais, e como se dão as negociações diplomáticas, as quais são definidas no plano de direito 

internacional. Para a realização do mesmo utilizou-se uma pesquisa estritamente bibliográfica, 

onde autores como Neumann (2014), Pecequilo (2015), Ricupero (2016), dentre outros deram 

respaldo para a parte teórica. Também foi utilizado o Manual de Garantia da Lei e da Ordem 

do Exército Brasileiro. Observou-se que as negociações diplomáticas teoricamente são 

hipótese afastada pelos Estados democráticos, uma vez que os mesmos consideram abrir um 

precedente perigoso. No entanto, o que se tem visto são negociações diplomáticas sendo 

realizadas. Assim sendo, ao final da pesquisa e do estudo realizado, conclui-se que: certas 

variáveis de negociação são mais ou menos prováveis de resultar em negociações bem 

sucedidas. A relevância e impacto dessas variáveis dependem do propósito das negociações. 

 

 

Palavras-chave: Terrorismo. Combate. Negociações. Diplomacia. Direito internacional. 
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ABSTRACT 

 

 

DIPLOMATIC NEGOTIATIONS IN COMBATING TERRORISM 

 

 

AUTHOR: Wendell Gomes Pereira Junior 

ORIENTER: Cel Marco Antonio Costa Cavalieri Brandão 

 

 

This study aims to analyze the types of terrorism in the period from 60 to the present, and how 

the diplomatic negotiations take place, which are defined in the international law plan. For the 

accomplishment of the same one was used a strictly bibliographical research, where authors 

like Neumann (2014), Pecequilo (2015), Ricupero (2016), among others gave back to the 

theoretical part. The Manual of Guarantee of the Law and Order of the Brazilian Army was 

also used. It has been observed that diplomatic negotiations are theoretically hypothesized by 

democratic states, since they consider setting a dangerous precedent. However, what has been 

seen are diplomatic negotiations being carried out. Therefore, at the end of the research and 

the study carried out, it is concluded that: certain negotiation variables are more or less likely 

to result in successful negotiations. The relevance and impact of these variables depend on the 

purpose of the negotiations. 

 

 

Keywords: Terrorism. Combat. Negotiations. Diplomacy. International right. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Neumann (2007), o terrorismo internacional constitui uma das mais intensas 

e permeáveis ameaças sistemáticas à paz e segurança internacionais. Como Habermas 

afirmou, o terrorismo apresenta um perigo que "uniu o mundo em uma comunidade 

involuntária de riscos compartilhados”. Ao contrário da crença popular, terrorismo e 

atividades terroristas não constituem um fenômeno recente. 

No entanto, apesar de seu longo período de existência e seu impacto global, a luta 

contra o terrorismo mostrou-se controversa. Essa controvérsia reflete-se na ausência de uma 

definição acordada em comum, bem como na ausência de uma convenção internacional contra 

o terrorismo (NEUMANN, 2007). 

De acordo com a OTAN (2015), a Carta das Nações Unidas e os acordos do Conselho 

da Europa que definem o quadro jurídico internacional para combate ao terrorismo,foram 

elaborados através de negociações realizadas entre vários países através de canais 

diplomáticos. Como todo país tem um conjunto diferente de regulamentos, a diplomacia é o 

instrumento fundamental para garantir a convergência entre estes regulamentos e desenvolver 

um entendimento na luta contra o terrorismo. 

Assim sendo, cabe problematizar a questão: como se dão as negociações diplomáticas 

no combate ao terrorismo no século XXI? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a possibilidade de negociação diplomática com os tipos de terrorismo 

existentes na América do Sul, no Sec XXI. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Verificar como é a atuação dos tipos terroristas nos dias atuais; 

Analisar como se dão as negociações diplomáticas no combate ao terrorismo; 

Verificar se os tipos de terrorismo existentes na América do Sul são suscetíveis à 

negociação diplomática. 
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica do tipo descritiva. 

 

2.2 MÉTODOS 

 

Foi utilizado o método hipotético-dedutivo, onde foram pesquisados livros e artigos 

em banco de dados eletrônico, onde foram feitos resumos dos materiais que serviram de base 

teórica. Estes resumos não serão apresentados no TCC. Logo após foi feito o referencial 

teórico do TCC, onde procurou-se responder a questão problema e atingir o objetivo geral do 

estudo.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 NEGOCIAÇÕES DIPLOMÁTICAS NO COMBATE AO TERRORISMO 

 

Segundo Cunha (2010), a Carta das Nações Unidas e os acordos do Conselho da 

Europa que definem o quadro jurídico internacional para combate ao terrorismo foram 

elaborados transversalmente por negociações realizadas entre vários países através de canais 

diplomáticos. Como todo país tem um conjunto diferente de regulamentos, a diplomacia é o 

instrumento fundamental para garantir convergência entre estes regulamentos e desenvolver 

um entendimento comum na luta contra o terrorismo. 

Existe uma definição para o terrorismo fornecida pelas Nações Unidas, bem como 

existem decisões nesta direção. Embora os Estados possam não ter confiança um no outro, 

eles tendem a cooperar quando percebem ameaças. Tal processo ocorreu após 2001. Turquia 

poderia não obter apoio suficiente na luta contra o terrorismo da comunidade internacional 

antes dessa data. Além disso, o terrorismo do PKK foi muitas vezes considerado uma questão 

de direitos humanos. Embora a Turquia possa ter tido deficiências passadas no seu quadro 

jurídico na justiça criminal, isso não altera o fato de que o PKK é uma organização terrorista. 

A Turquia também adotou elementos de poder suave como instrumentos políticos 

fundamentais para lutar contra o PKK sem alienar seus cidadãos curdos. Por exemplo, 

expressões como “terrorismo curdo” nunca foi usado. Ela também afirmou que a União 

Europeia listou o PKK como organização terrorista em 2002 como resultado das percepções 

de ameaças pós-2001 (CUNHA, 2010). 

É preciso sublinhar a importância da cooperação no comércio internacional e partilha 

de experiências na luta contra o terrorismo, uma vez que o Fórum Global de 

Contraterrorismo, co-presidido pela Turquia e pelos Estados Unidos, foi estabelecido com a 

participação de 29 países e a União Europeia em 2011. Os principais objetivos do fórum são 

fortalecer a luta contra o terrorismo, compartilhando experiências e reforçando a abordagem 

de justiça criminal (CUNHA, 2010). 

Projetos educativos e colaborativos estão sendo planejados para serem realizados 

através do “Fundo” estabelecido sob o Fórum. A radicalização continua a existir na Europa 

Ocidental, apesar de todas as contramedidas. Organizações terroristas na Síria se fortaleceram 

também levando vantagem da atual ambiente de crise econômica. Embora a al-Qaeda perdeu 

seu poder no Afeganistão, a ideologia influenciada por esta organização ganhou terreno no 
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Oriente Médio. Neste contexto, a Turquia continuará a compartilhar suas experiências através 

da NATO e de suas iniciativas individuais (CUNHA, 2010). 

 

3.1.1 IRA 

 

De acordo com Cunha (2010) o Acordo da Sexta-Feira Santa assinado em 1998, 

depois de um processo de negociação bem sucedido entre o governo inglês e o Sinn Fein deu 

à comunidade internacional a impressão de que a paz foi totalmente assegurada na Irlanda do 

Norte, mas este processo ainda continua; fragilidades sérias ainda são sentidas nas relações 

entre o Estado e a organização, Estado e sociedade, e organização e sociedade da região. 

Portanto, a capacidade das partes de proceder pacientemente é uma necessidade 

estratégica para ter sucesso. A complacência de Forças de segurança inglesas e irlandesas e os 

desafios enfrentados pelo Sinn Fein para manter sua influência sobre a população republicana 

estava entre os principais riscos para se alcançar a paz na Irlanda do Norte até 2014, em sua 

análise sobre o Real IRA-R. Isto é uma das organizações "splinter" que desejam para 

preencher a lacuna neste campo após a renúncia de violência pelo “IRA Provisório (P-IRA)” 

organização que era o braço armado do Sinn Fein. O IRA-R beneficiou-se da diferença 

decorrente de sentimentos de insegurança contra as forças de segurança oficial nas regiões 

onde vivem os irlandeses e do desarmamento da P-IRA, que realizou o monopólio da 

violência na região, e acusou o Sinn Fein de "ficar longe da causa republicana da Irlanda e se 

juntar para o estabelecimento britânico ”.  

 

3.1.2 PKK 

 

De acordo com Cunha (2010), todos os países podem ter uma compreensão de novos 

detalhes e métodos, seguindo experiências uns dos outros, embora métodos para combater o 

terrorismo e organizações terroristas podem consistir de vários fatores e combinações em 

diferentes países. 

Examinar os aspectos do terrorismo da organização PKK  e a luta da Turquia contra a 

mesma, pode esclarecer outros incidentes e contribuir para a literatura internacional. 

Subestimar ou exagerar o papel do leve poder em combater o terrorismo será enganoso e a 

Turquia, como exemplos semelhantes em todo o mundo, tentou combater o terrorismo PKK 

abordando a questão através do prisma de segurança. No entanto, como foi gradualmente 

entendido que este método sozinho não é adequado, novos elementos, que destinam a 
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melhorar as condições políticas, econômicas e condições sociais que contribuem para o 

estabelecimento do terrorismo, foram postos em prática (CUNHA, 2010). 

Referindo-se ao processo de solução na Turquia que continua desde 4-5 anos para a 

cessação das atividades terroristas, aponta-se que tanto o terror PKK e o processo de solução 

em curso têm certas diferenças em comparação com o processo na Irlanda do Norte. Enquanto 

o grupo armado na Irlanda do Norte é controlado por uma organização política, não existe 

uma estrutura suprapolítica acima do PKK. Além do mais, considerando que o problema da 

Irlanda do Norte ocorre de forma estável e geograficamente numa região isolada entre dois 

países, PKK aproveita o ambiente caótico no Oriente Médio e afeta diretamente pelo menos 

quatro países diferentes (CUNHA, 2010). 

Enfatizando que a organização terrorista percebe oportunidades neste caótico meio 

ambiente. Observou-se uma abordagem incoerente e instável neste processo, e tal abordagem  

levará a organização a levar o processo mais a sério, a fim de lançar sua reputação (CUNHA, 

2010). 

A relação entre diplomacia e terror não é nova. Uma lente diplomática anteriormente 

aplicada, como a avaliação do Taleban feita por Paul Sharp (2003) “Diplomacia de 1996-

2001”, análise de Deos e Pigman (2010) da Sexta-Feira Santa, processo na Irlanda do Norte e, 

mais recentemente, Schneider (2015), Yarchi (2016) e Gartenstein-Ross et al (2016) 

examinaram o Hamas, Hizballah, Al Qaeda e ISIL. Pensar em termos diplomáticos é 

importante. Uma lente diplomática imediatamente aprofunda o entendimento geral e incorreto 

de que as organizações terroristas (OT) são formadas por "bárbaros" violentos e medievais. 

Pensar diplomaticamente também é muito importante. Em termos de comunicação, por 

exemplo, as OT pós-modernas são mestres em propaganda online (por recrutamento, 

disseminação de mensagens centrais, declarações de missão e ataques bem sucedidos). Se o 

Ocidente espera ganhar a "batalha por corações e mentes", então reconhecer, aceitar e 

contrariar as capacidades avançadas de comunicação é vital para compreender e contrariar as 

sua mensagem anti-diplomática. Além disso, enquanto os estados podem insistir que não 

negociam com terroristas, mais frequentemente do que não, eles fazem (CUNHA, 2010). 

A história ilustra que "as guerras contra o terrorismo" terminaram com um acordo 

negociado entre o estado e a OT. Embora seja verdade que muitas OT são brutais, em termos 

de diplomacia, representação e comunicação, elas também são sofisticadas, avançadas e 

inteligentes (CUNHA, 2010). 

 Durante séculos, indivíduos ou grupos usaram terrorismo, violência, medo e 

intimidação como meio para fins e metas políticas. Dos zelotes sicários na primeira Palestina 
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do século XX, aos assassinos xiitas Nizari na Pérsia da Idade Média até os movimentos 

anarquistas do século XIX e início do século XX que inspiraram ataques na Europa, na Rússia 

e nos EUA. Os exemplos são comumente chamados de antigo terrorismo que foi 

caracterizado por organizações claramente identificáveis, questões específicas ou causas, e a 

cuidadosa seleção de alvos usando armas convencionais. Os alvos eram frequentemente 

combatentes e, para maximizar o apoio público, civis inocentes não foram intencionalmente 

visados (CUNHA, 2010). 

Antigas organizações terroristas queriam muita gente assistindo, não muitas pessoas 

mortas. O terrorismo antigo também era frequentemente enquadrado pela noção de libertação 

ou de uma luta moral em que a violência era um dever cívico, o que ajudou a estabelecer e 

isto foi usado para estabelecer amplas redes de apoio por grupos que alegavam representar o 

politicamente, economicamente ou socialmente reprimido (CUNHA, 2010). 

Para Cunha (2010)l, o terrorismo antigo morreu com os ataques terroristas nos EUA 

no dia 11 de Setembro de 2001. Dezenove indivíduos do grupo Al Qaeda realizaram um 

ataque audacioso na nação mais poderosa do mundo, visando símbolos dos EUA. Riqueza e 

poder: as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington 

D.C. O ataque da Al Qaeda gerou uma série de novas OTs, cujos atos violentos 

transformariam o ambiente da segurança internacional nos anos subsequentes. O 11 de 

setembro introduziu um público global para o "novo terrorismo" realizado por movimentos 

"jihadista" internacional, como a Al Qaida e ISIL, suas franquias e os lobos solitários que 

reivindicam para agir em seu nome, muitas vezes citando e inspirando-se em um islamismo 

violento. A "nova" violência do terrorismo é estrategicamente brutal e seu uso de novas 

tecnologias de mídia permite que eles espalhem sua mensagem central, de remover o infiel 

das terras muçulmanas e restabelecer o califado, para uma audiência global. 

À primeira vista, as OTs parecem tudo menos diplomáticas. Eles direcionam 

intencionalmente combatentes e não combatentes, praticam violência ilegítima (isto é, 

violência não sancionada pelo Estado), eles não são soberanos, suas ações são criminosas e 

ilegais e demonstram uma indiferença abjeta às normas internacionais, tratados, convenções e 

leis. Estão dispostos e capazes de usar a violência para perseguir seus objetivos, desafiando 

direta ou indiretamente o Estado, usando ou ameaçando a violência ilegítima (CUNHA, 

2010). 

As OTs são brutais e devem ser derrotadas, no entanto para derrotá-los, é preciso 

examinar um meio além do terror que eles empregam diariamente para alcançar seus fins: sua 

diplomacia. Ao perseguir uma agenda política, todas as OTs representam um eleitorado, 
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negociar para garantir e manter o poder, comunicar-se com um público externo e estabelecer 

redes diplomáticas para mobilizar o apoio popular (CUNHA, 2010). 

O Taleban, por exemplo, tem vários representantes baseados em seus escritórios em 

Doha, Catar e enviam representantes para intermediá-los regionalmente e internacionalmente 

nas reuniões multilaterais apoiadas. Existem vários exemplos em que a negociação tem sido 

fundamental para o descalonamento de conflitos violentos envolvendo as OTs ao longo do 

século XX. As várias declarações de paz na Irlanda do Norte durante os anos 90 e o cessar-

fogo do acordo com os separatistas bascos ETA em 2011 seguiu décadas de negociações entre 

Estados e as OTs (CUNHA, 2010). 

Segundo Pecequilo (2015), entre as potências emergentes, o Brasil se distingue pelo 

seu compromisso oral com uma ordem internacional baseada em regras, assim sendo, o país 

tem as Nações Unidas, o direito internacional e multilateral e a diplomacia como base para 

essas regras e sua aplicação. O Brasil também procura revisitar o equilíbrio de poder 

subjacente expresso por acordos multilaterais, incluindo uma mudança no peso relativo de seu 

voto no Fundo Monetário Internacional (FMI) e um assento permanente no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. 

O argumento contra a negociação com terroristas é simples: as democracias nunca 

devem ceder à violência e os terroristas nunca devem ser recompensados por usá-la. As 

negociações dão legitimidade aos terroristas e seus métodos e enfraquecem os atores que 

buscaram mudanças políticas por meios pacíficos. As negociações podem desestabilizar os 

sistemas políticos dos governos em negociação, reduzir os esforços internacionais para proibir 

o terrorismo e estabelecer um precedente perigoso (PECEQUILO, 2015). 

No entanto, na prática, de acordo com Ricupero (2016), os governos democráticos 

negociam frequentemente com terroristas. O governo britânico manteve um canal secreto para 

o Exército Republicano Irlandês, mesmo depois que o IRA lançou um ataque com morteiros 

em Downing Street que quase eliminou todo o gabinete britânico em 1991. Em 1988, o 

governo espanhol se reuniu com o grupo separatista Basco conhecido por seu acrônimo basco 

ETA apenas seis meses após o grupo ter matado 21 pessoas em um bombardeio de um 

supermercado. Até mesmo o governo de Israel, que não é conhecido por ser brando contra o 

terrorismo, se desviou da suposta proibição: em 1993, negociou secretamente os acordos de 

Oslo, embora a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) continuasse sua campanha 

terrorista e se recusasse a reconhecer o direito de Israel de existir. 

Quando se trata de negociar com terroristas, há uma clara desconexão entre o que os 

governos professam e o que eles realmente fazem. Mas a rigidez da postura "sem 
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negociações" impediu qualquer exploração sistemática da melhor maneira de conduzir tais 

negociações. Como pode um governo democrático falar com terroristas sem comprometer a 

integridade de seu sistema político? Que tipos de terroristas são suscetíveis a negociações? 

Quando as negociações devem ser abertas? (RICUPERO, 2016). 

O principal objetivo de qualquer governo que esteja contemplando negociações com 

terroristas não é simplesmente acabar com a violência, mas fazê-lo de uma maneira que 

minimize o risco de estabelecer precedentes perigosos e desestabilizar seu sistema político. 

Dado este duplo objetivo, várias condições devem ser satisfeitas para que as conversações 

tenham uma chance de sucesso. Assumindo que as negociações sejam apropriadas em todos 

os casos, não haveria mais uma teoria válida do que aquela que supõe que nunca são 

(RICUPERO, 2016). 

Para Pecequilo (2015), a primeira e mais óbvia pergunta para qualquer governo que 

considere negociações é se os terroristas que enfrenta podem ser bons parceiros de 

negociação. Acredita-se que os objetivos declarados e a ideologia dos terroristas devem ser o 

fator decisivo para determinar se eles podem estar dispostos a fazer concessões. Assim há 

uma distinção entre terroristas niilistas, que têm objetivos "absolutos" ou mesmo 

"apocalípticos" (muitas vezes religiosamente inspirados) e para os quais a violência se tornou 

uma forma pervertida de auto-realização e terroristas mais "tradicionais". Acredita-se que 

sejam "instrumentais" ou "políticos" em suas aspirações e, assim, têm o potencial de se 

tornarem interlocutores construtivos. 

Essa distinção entre terroristas supostamente racionais e irracionais, no entanto, está 

frequentemente nos olhos do observador. Se o IRA e a ETA parecem ser mais racionais do 

que, digamos, a Al Qaeda, é porque seus objetivos, nacionalismo e separatismo, têm uma 

longa história no pensamento político ocidental. Os terroristas de esquerda dos anos 70 e 80, a 

Facção do Exército Vermelho da Alemanha Ocidental, por exemplo, ou as Brigadas 

Vermelhas Italianas, eram vistos como políticos porque o marxismo era um conceito familiar 

aos seus alvos. O objetivo da Al Qaeda de recriar um império islâmico não é mais absolutista 

(ou realista) do que impor uma nacionalidade a uma população relutante ou transformar a 

Alemanha Ocidental em uma república operária marxista. A diferença é que a ideologia da Al 

Qaeda não se tornou parte do DNA do século XXI e, portanto, continua difícil de racionalizar 

(PECEQUILO, 2015). 

Outro fator para decidir se negociar com um grupo terrorista deve ser seu nível de 

coesão interna. Embora os terroristas tendam a se retratar como pertencentes a roupas bem 

unidas, as condições sob as quais operam, em particular, o sigilo, tornam quase impossível 
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manter uma perfeita cadeia de comando. Mesmo em organizações relativamente hierárquicas, 

como a ETA, a autoridade é frequentemente descentralizada e a liderança atua como pouco 

mais do que um órgão de coordenação. Em redes terroristas como a Al Qaeda, a liderança 

dificilmente desempenha qualquer papel operacional, apenas fornecendo inspiração 

ideológica e sanção moral para suas redes associadas (PECEQUILO, 2015). 

Como resultado, um governo deve considerar não apenas se a liderança terrorista 

aceitará os termos de um acordo, mas também se pode controlar sua base. Embora o Conselho 

do Exército do IRA, o órgão decisório do grupo, sempre tivesse poderes formais substanciais, 

algumas unidades do IRA, especialmente nas zonas rurais da Irlanda do Norte, consideravam 

com ceticismo as iniciativas de paz de Gerry Adams, antigo líder do partido político do IRA. 

e ignoraram as diretrizes do conselho exigindo que as operações fossem reduzidas antes das 

eleições no final dos anos 80 e início dos anos 90. Se a liderança do IRA tivesse simplesmente 

insistido em sua autoridade, a organização poderia ter se separado (PECEQUILO, 2015). 

Uma questão separada, mas relacionada, é se os governos democráticos podem fazer 

qualquer coisa para trazer as condições sob as quais as negociações com terroristas podem ter 

sucesso. E eles podem. Os governos democráticos devem manter a promessa de dar aos 

terroristas uma participação no processo político, mas apenas se os terroristas concordarem 

em jogar de acordo com regras democráticas. Eles deveriam tentar sustentar os politicamente 

ocupados entre os terroristas, abstendo-se de fazer qualquer coisa que pudesse fortalecer os 

linha-duras. Mais importante, eles devem permanecer firmemente contrários ao uso da 

violência para fins políticos. Às vezes, as negociações podem ser uma estratégia de saída para 

os terroristas que têm dúvidas sobre suas campanhas. Mas os governos devem sempre ter 

claro que um compromisso total com os princípios democráticos é o preço que os terroristas 

terão de pagar. 

 

 

4 TERRORISMO NA AMÉRICA DO SUL 

 

 

Segundo Pulido (2009), na América do Sul, a dependência do terror por objetivos 

políticos e / ou militares é bastante antiga. Na segunda metade do século XX, vários episódios 

de terror afligiram a região. A maioria se desenvolveu em concomitância a levantes e / ou 

insurgências violentas e às duras reações de contra-insurgência realizadas pelas forças de 

segurança após a revolução cubana de 1959. No que veio a ser conhecido como a primeira 
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onda insurrecional latino-americana, inspirada na vitória sobre a ditadura repressiva de 

Fulgencio Bastista em Cuba, vários grupos rebeldes levantaram armas contra o governo 

central em países como Venezuela, Bolívia, Peru, Colômbia e Guatemala. 

Enquanto as insurreições foram parcialmente inspiradas pelo fervor revolucionário 

espontâneo, elas também se desenvolveram como resultado do esforço deliberado da parte da 

nova liderança cubana em promover a revolução e contrabalançar a hegemonia dos Estados 

Unidos no hemisfério ocidental. Para atingir esse objetivo, a liderança comunista cubana 

promoveu uma doutrina revolucionária, o foco, que propunha a ideia de que um pequeno 

grupo de combatentes militares poderia iniciar uma insurreição contra o que consideravam 

regimes burgueses. De acordo com a doutrina, essa luta levaria o apoio popular à causa 

revolucionária e geraria um movimento militar que poderia derrotar os regimes dominantes e 

substituí-los por governos populares amplamente apoiados (PULIDO, 2009). 

No final da década de 1960, a insurreição reavivou-se em várias partes da América do 

Sul. Essa segunda onda de insurgência resultou de uma revisão crítica por líderes 

revolucionários, como Abraham Guillén, dos fracassados esforços de guerra rural. Guillén 

estudou as condições e os fatores que levaram à derrota dos insurgentes na Bolívia, na 

Venezuela e no Peru. Ele concluiu que, no contexto da urbanização crescente na América do 

Sul, era simplesmente absurdo restringir as operações insurgentes a áreas isoladas e 

escassamente povoadas, privadas de condições logísticas para a guerra moderna. Assim, 

Guillén promoveu a guerra revolucionária nas áreas urbanas. Seguindo os preceitos de 

Guillén, grupos revolucionários recém-criados desencadearam campanhas violentas em 

ambientes urbanos, que repetidamente incluíam atos terroristas (PULIDO, 2009). 

No Peru, Guatemala, Venezuela e Colômbia, tanto os grupos insurgentes quanto as 

forças de segurança perpetraram o terror sistemático em seu zelo para derrotar seus inimigos 

durante a década de 1960. As Forças de Segurança neutralizaram com sucesso esses grupos 

insurgentes na Venezuela e no Peru e restringiram as atividades de guerrilha a locais rurais 

remotos na Colômbia e na Guatemala (PULIDO, 2009). 

O fracasso dessas primeiras aventuras revolucionárias foi o resultado de erros 

operacionais cometidos na condução da guerra de guerrilhas e disputas táticas entre os líderes 

insurgentes e a liderança de Cuba quanto à maneira apropriada de realizar o empreendimento 

revolucionário. A insatisfatória revolta liderada por Ernesto "Che" Guevara na Bolívia, que 

terminou com sua captura e execução por oficiais bolivianos em 1967, sintetiza o fracasso da 

guerra de guerrilha rural na América do Sul (PULIDO, 2009). 
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De acordo com Silva e Chaves (2014), no final da década de 1960 e início da de 1970, 

vários grupos revolucionários urbanos compostos de quadros altamente qualificados surgiram 

na Argentina, no Brasil, no Chile e no Uruguai. Os militantes esquerdistas recorreram à 

violência contra o que eles percebiam como sociedades burguesas decadentes que produziam 

deterioração estável das condições econômicas para as classes média e baixa. Encorajados 

pelos escritos de Carlos Marighela, o líder da ALN brasileira, jovens tentaram derrubar 

governos no Cone Sul e no Brasil, drenando seus recursos econômicos e expondo-os a serem 

incapazes de proteger a população. Embora esses grupos ressaltassem a necessidade de criar 

as condições para uma insurreição armada geral, eles nunca tentaram organizar a resistência 

armada além das áreas urbanas. 

As atividades ilegais e muitas vezes violentas perpetradas por esses grupos 

desencadearam respostas brutais de forças de segurança e grupos paramilitares associados a 

setores de direita no Cone Sul no início dos anos 1970. Grupos como Montoneros e ERP na 

Argentina e Tupamaros no Uruguai foram destruídos antes dos golpes militares de 1976. 

Curiosamente, os golpes militares de 1976 na Argentina e no Uruguai foram justificados 

como medidas patrióticas extremas e necessárias para deter a violência esquerdista. Além 

disso, na Colômbia, militantes de esquerda fundaram o Movimento em 19 de abril (M-19). 

Essa organização centrou suas operações em áreas urbanas e tentou, sem sucesso, estabelecer 

frentes de guerrilha rural. A maioria desses grupos foi esmagada pela brutal repressão 

desencadeada pelas forças de segurança, especialmente no Brasil e no Cone Sul ou, no caso 

da Colômbia, negociou um tratado de paz e decidiu se transformar em partidos políticos e 

participar de eleições (SILVA e CHAVES, 2014). 

Como várias organizações dessa segunda onda estavam desaparecendo, novas 

surgiram na América Central. Guerrilheiros esquerdistas, incluindo a Frente de Libertação 

Nacional Sandinista da Nicarágua (FSLN), a FMLN salvadorenha, a FAR guatemalteca e a 

Direção Nacional Unida Hondurenha (DNU), foram fundados para combater ditaduras 

repressivas de direita. Embora predominantemente organizações guerrilheiras, esses grupos 

frequentemente confiavam no terror como parte de sua luta armada. No Chile, o Partido 

Comunista criou uma frente militar em 1983, a Frente Patriótica Manuel Rodriguez (FPMR). 

Este grupo desafiou abertamente o regime militar, baseando-se em uma estratégia que 

combinava ataques a militares e civis (SILVA e CHAVES, 2014). 

Para Brito e Vinicius (2016), no início e meados da década de 1980, vários países da 

América do Sul que recuperaram a democracia tiveram que enfrentar novas organizações da 

oposição que recorreram ao terrorismo para expressar sua insatisfação com seus líderes 
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recém-eleitos e, mais geralmente, com o sistema político em geral. Na Argentina, 

organizações ultranacionalistas de direita realizaram uma violenta campanha de bombardeio, 

na tentativa de desestabilizar a nova administração democrática do presidente Raúl Alfonsín 

(1984-89). Esses grupos também atacaram alvos britânicos em retaliação à derrota argentina 

na Guerra das Malvinas-Falkland. 

No Peru, uma nova insurreição armada surgiu nos Andes, em 1980. O Sendero 

Luminoso, uma organização radical que defendia os ideais maoístas, desencadeou uma 

violenta rebelião contra o recém-eleito governo de Fernando Belaúnde Terry (1980-1983). 

Em 1982, um segundo grupo revolucionário, o Movimento Revolucionário Tupac Amaru 

(MRTA) também se rebelou contra o governo. Esse grupo marxista-leninista e pró-Moscou 

muitas vezes recorreu ao terror para promover seus objetivos militares e políticos. Na 

fronteira com o Equador Alfaro Vive Damn It (AVC), uma organização de esquerda, 

desencadeou uma série de ataques terroristas para enfraquecer a nova administração 

democrática de Jaime Roldós (BRITO e VINICIUS, 2016). 

O fim da Guerra Fria levou muitos a acreditar que o terrorismo não governamental 

diminuiria ou mesmo deixaria de existir na América do Sul. À medida que a desintegração do 

bloco soviético provocou o fim da luta ideológica entre as superpotências, os Estados Unidos 

e a União Soviética deixaram de apoiar as atividades de várias organizações latino-americanas 

que se dedicavam ao terrorismo. As previsões sobre o efeito positivo que o fim do a Guerra 

Fria teria na diminuição do terrorismo na América do Sul mostrou-se excessivamente 

simplista, no entanto (BRITO e VINICIUS, 2016). 

Segundo Neumann (2014), desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, países como 

Argentina, Brasil e Uruguai experimentaram uma redução geral na atividade terrorista. Da 

mesma forma, na década de 1990, o terrorismo diminuiu constantemente na América Central, 

particularmente desde a assinatura dos Tratados Regionais de Paz de Esquipulas I e II. O 

terrorismo não-governamental na América Central consistiu principalmente em ataques 

esporádicos contra alvos dos EUA que foram executados por militantes de esquerda 

descontentes, particularmente na Guatemala e na Nicarágua. Países que historicamente 

registraram incidentes insignificantes de terror, como Paraguai e Costa Rica, mantiveram essa 

tendência. 

Embora o terrorismo não governamental tenha diminuído na Argentina e no México 

durante a década de 1990, os dois países enfrentaram sérios ataques terroristas. A Argentina 

sofreu os atentados contra a embaixada israelense em 1992 e a Associação Mutual Judaica 

Argentina (AMIA) em 1994. O México, um país com longa tradição de movimentos de 
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guerrilha e insurgência em áreas rurais que remonta à independência da Espanha (1810), 

testemunharam uma onda de violência de curta duração nos centros urbanos, após o levante 

de 1994 do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) em Chiapas. Alguns desses 

incidentes foram atribuídos ao Exército Revolucionário Popular (EPR), um novo grupo 

guerrilheiro que surgiu em 1996. O EPR desencadeou uma série de ataques, incluindo alguns 

de natureza terrorista, particularmente no estado de Guerrero. Esses ataques procuraram 

chamar a atenção para as desigualdades sociais no sul do México (NEUMANN, 2014). 

Por outro lado, a violência, intimidação e episódios terroristas esporádicos derivados 

de lutas relacionadas a queixas indígenas e disputas de terra afligiram o sul do México, em 

particular Oaxaca e Chiapas. Em Chiapas, grupos paramilitares associados a caciques locais e 

o Partido Revolucionário Institucional (PRI) entraram em confronto com o EZLN. Em 1997, 

paramilitares massacraram 45 pessoas em Acteal, uma comunidade rural em Chiapas, que 

acusaram de apoiar o EZLN (NEUMANN, 2014). 

O terrorismo não-governamental aumentou acentuadamente no Chile entre 1986 e 

1992. O FPMR, que em determinado momento tinha entre 500 e 1.000 operários, e a recém-

criada Brigada da Juventude de Lautaro (BJL), um grupo radical dissidente fundado por 

militantes do Reino Unido Popular, Action Movement (MAPU), orquestrou vários ataques de 

alto nível, alguns deles de natureza terrorista, em Santiago e outras cidades. Isso incluiu 

roubos à mão armada, sequestros, atentados a bomba e ataques principalmente contra alvos 

dos EUA (NEUMANN, 2014). 

Embora ambos os grupos tenham sido supostamente criados para derrubar o regime 

militar chileno, eles continuaram suas operações depois que o Chile recuperou a democracia 

em 1990. A atividade terrorista no Chile declinou de forma constante após 1993, no entanto. 

Em 1994, o BJL se separou depois que a maioria de seus membros, incluindo seu líder, 

Guillermo Ossandón, foi capturado. O FPMR, por sua vez, foi enfraquecido após os combates 

internos e a prisão da maioria de seus líderes. No entanto, em uma operação espetacular, 

quatro de seus membros escaparam de uma prisão de segurança máxima chilena em 1997. Por 

outro lado, Galvarino Apablaza, um dos fundadores do grupo foi preso em Buenos Aires e 

extraditado para o Chile para enfrentar acusações sobre o assassinato do direitista Jaime 

Guzmán e o sequestro do filho de um rico magnata da mídia em 1991. Embora a FPMR 

continuasse ativa e não tivesse renunciado à luta armada, ela era extremamente fraca 

(NEUMANN, 2014). 

Na fronteira com o Peru o terrorismo não-governamental aumentou de forma 

constante entre 1980 e 1992 após a violenta insurreição lançada pelo Sendero Luminoso e 
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pelo MRTA. A Comissão de Verdade e Reconciliação do Peru estabeleceu que o Sendero 

Luminoso foi responsável por 54% das 70.000 vítimas de violência política entre 1980 e 

2000. O terrorismo não-governamental no Peru diminuiu substancialmente quando as forças 

de segurança peruanas prenderam Abimael Guzmán, líder do Sendero Luminoso 

(NEUMANN, 2014). 

Após a captura de Guzman, vários outros membros proeminentes da organização 

foram capturados pelas Forças de Segurança Peruanas. Os militantes remanescentes do 

Sendero Luminoso submergiram na tentativa de reestruturar a organização. Em 1995, após 

mais de dois anos de reorganização sob a nova liderança do Comandante Feliciano, o grupo 

ressurgiu e retomou os ataques violentos nos centros urbanos. Também recomeçou a assediar 

a população civil em seu novo reduto nos departamentos peruanos da selva oriental de Junín, 

Huanuco, Ucayali, Pasco e San Martín. No entanto, as Forças de Segurança do Peru 

prenderam o Comandante Feliciano e cinco camaradas em 1999, debilitando ainda mais a 

organização (NEUMANN, 2014). 

Em março de 2002, três dias antes de uma visita oficial do presidente dos EUA, 

George W. Bush, ao Peru, uma poderosa bomba explodiu no centro de Lima, matando nove 

pessoas e espalhando o medo de um possível renascimento do Sendero Luminoso. Embora 

nenhuma organização tenha reivindicado a responsabilidade pelo ataque, os serviços de 

segurança afirmaram que as células remanescentes do Sendero Luminoso plantaram o 

dispositivo explosivo. Em 2004, o camarada Artemio, o novo líder do grupo, ameaçou 

retomar a violência em uma entrevista gravada em seu esconderijo na selva central peruana 

(NEUMANN, 2014). 

De acordo com Silva e Chaves (2014), da mesma forma, apesar da ampla repressão às 

atividades subversivas das Forças de Segurança do Peru, o MRTA realizou vários ataques no 

início e meados dos anos 90. A mais espetacular foi a apreensão de 1996-97 da Embaixada do 

Japão em Lima por um comando subversivo fortemente armado. Durante este assalto, o 

MRTA levou 72 reféns, incluindo ministros, diplomatas estrangeiros e empresários influentes. 

Depois de vários meses, as forças de elite peruanas invadiram a embaixada japonesa em 

Lima, libertando todos os 72 reféns e matando todos os membros do comando do MRTA, 

incluindo seu líder, Néstor Cerpa Cartolini. Esse incidente marcou o fim do grupo, que já 

estava debilitado pelas divisões internas e pelas ações efetivas das forças de segurança. 

Enquanto a maioria dos países da região testemunhou um declínio constante na 

atividade terrorista não-governamental, dois países andinos, Equador e Venezuela, assistiram 

a um pequeno aumento do terror na última década. A Venezuela sofreu um ligeiro aumento 
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do terrorismo não-governamental como resultado da polarização derivada de sua crise política 

interna, mas, mais importante, como consequência do transbordamento do conflito 

colombiano. Embora a presença de forças irregulares colombianas nas áreas venezuelanas da 

longa fronteira comum remonte à década de 1970, as guerrilhas colombianas, particularmente 

as FARC, intensificaram suas operações na Venezuela desde meados da década de 1990 

(SILVA e CHAVES, 2014). 

Incidentes se concentraram ao longo da região de fronteira nas províncias de Zulia, 

onde os guerrilheiros bombardearam a infraestrutura e sequestraram dezenas de civis. Da 

mesma forma, grupos paramilitares colombianos, como as Forças de Autodefesa da Colômbia 

(AUC) e outras organizações paramilitares expandiram seu leque de operações em território 

venezuelano. Lá, eles perpetraram violência e intimidaram civis que acusam de ajudar os 

guerrilheiros colombianos (SILVA e CHAVES, 2014). 

Concomitante a essa violência, grupos paramilitares locais, como as Forças de 

Autodefesa da Venezuela, surgiram em 2002. Esse grupo atacou autoridades governamentais 

e civis acusados de colaborar com guerrilheiros colombianos. Além disso, o Exército 

Patriótico Latino-Americano (EPLA), outro grupo de direita que recorre ao terror e à 

intimidação e busca combater os sequestros de guerrilhas, surgiu recentemente. Dois grupos 

clandestinos radicais pró-governo, o Movimento Revolucionário Tupamaro de 23 de janeiro e 

o Movimento Revolucionário Carapaica surgiram em 1998 e 2002, respectivamente. Esses 

grupos recorreram à intimidação e violência contra detratores do regime venezuelano, 

sabotando e atacando a Polícia Metropolitana de Caracas, que acusam de prejudicar os 

manifestantes pró-governo (SILVA e CHAVES, 2014). 

Enquanto o Equador foi afetado pelo terror intermitente nos últimos quinze anos, as 

atividades terroristas aumentaram significativamente desde 2000. Várias organizações novas e 

radicais detonaram bombas e montaram ataques contra civis em áreas urbanas. As 

organizações radicais incluem a esquerda revolucionária armada (IRA), o grupo de 

combatentes do povo (GCP) e as milícias revolucionárias dos povos (MRP). Essas 

organizações se opuseram ao recém-derrubado governo do presidente Lucio Gutiérrez, que 

eles acusaram de negligenciar as necessidades sociais da população e adotar uma atitude 

servil em relação aos Estados Unidos (SILVA e CHAVES, 2014). 

 

4.1 As FARC 
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De acordo com Pulido (2009), em 26 de fevereiro de 1991, cerca de 40 homens 

armados que se chamavam Comando Simon Bolívar das FARC realizaram um ataque ao 

território brasileiro. Eles atacaram um destacamento de selva do Exército Brasileiro em um 

acampamento semi-permanente na margem do rio Traíra, na fronteira Brasil-Colômbia, a 400 

quilômetros ao norte da fronteira do Solimões Quartel do Comando / 1º Batalhão de Fronteira 

Especial em Tabatinga, Estado do Amazonas. 

Surpreendido pelo intenso fogo de armas automáticas, os membros do acampamento 

tentaram, sem sucesso, reagir. Durante a ação, a unidade brasileira de 17 homens sofreu 12 

baixas, três mortos e nove feridos. Dois mineiros colombianos detidos no campo também 

morreram. Até o final do ataque, os guerrilheiros colombianos, sem sofrer perdas, roubaram a 

estação de rádio de longa distância do destacamento, munições, uniformes e todos os 

armamentos do posto. Eles carregaram armas automáticas de 5.56mm e vários rifles de caça e 

usavam uniformes verdes claros e botas de borracha. Duas mulheres que foram identificadas 

entre os pistoleiros atacantes haviam sido detidas anteriormente (PULIDO, 2009). 

Esta situação foi causada por um grande número de mineiros brasileiros e colombianos 

que chegaram a Traíra após a desativação de uma mineradora brasileira. Mais tarde foi 

provado que os guerrilheiros das FARC aliaram-se a traficantes de cocaína colombianos e 

mineiros colombianos ilegais. A ação guerrilheira colombiana parecia ser uma represália por 

ações anteriores de contra-guerrilha conduzidas pelo Destacamento Traíra para estabelecer a 

lei e a ordem em uma região de terras indígenas e mineração de ouro ilícita (PULIDO, 2009). 

O ataque das FARC contra esse Destacamento foi imprevisto. Desde que os primeiros 

pelotões de fronteira do Brasil foram estabelecidos na Amazônia, ataques como esse nunca 

ocorreram. O ataque das FARC levou ao planejamento e execução de uma operação 

combinada composta pelas Forças Armadas do Brasil e da Colômbia - Operação Traíra. Esta 

operação foi o principal resultado de uma reunião extraordinária regional bilateral realizada 

em Leticia, em 9 de março de 1991, entre as autoridades de segurança brasileiras e 

colombianas (PULIDO, 2009). 

Esta reunião produziu vários acordos e recomendações combinados e definiu o 

compromisso das forças de operar em seus respectivos territórios para manter a ordem e 

pacificar a fronteira da região. As ações coordenadas de brasileiros e colombianos em todos 

os níveis de planejamento também foram estabelecidos. Um acordo foi alcançado para o 

intercâmbio imediato e contínuo de inteligência relacionada a subversão, terrorismo e 

narcotráfico, a fim de neutralizar possíveis ameaças. Também foi recomendado que os 

Exércitos brasileiro e colombiano deviam promover a gestão combinada de problemas, 
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aumentar a presença do governo na área e apoiar a comunidade em atividades de 

desenvolvimento (PULIDO, 2009). 

A resposta retaliatória brasileira-colombiana foi bem-sucedida. A unidade ofensiva das 

FARC foi neutralizada, vários membros da rede de apoio da guerrilha foram presos e a 

maioria dos equipamentos militares roubados foi recapturado. Mais uma vez, em novembro 

de 1991, outra operação, a Operação Perro Loco foi lançada na fronteira da Colômbia para 

enfrentar novas ameaças latentes das FARC. Esta operação foi realizada nas regiões de 

Iauaretê e Querarí, ambas no Amazonas, na Região da Cabeça do Cachorro do Estado 

(PULIDO, 2009). 

Ambas as operações, Traíra e Perro Loco, dissuadiram com sucesso as narcoguerrilhas 

colombianas da região de realizar incursões em território brasileiro. Nessas operações, sob o 

Comando Militar da Amazônia (sede em Manaus, capital do Estado do Amazonas) houve a 

participação das Tropas de Infantaria da Selva, Forças de Operações Especiais, helicópteros 

de aviação do Exército, caças da Força Aérea e também um navio de patrulha fluvial da 

Marinha (PULIDO, 2009). 

  

4.2 TERRORISMO NA ÁREA DAS TRÊS FRONTEIRAS 

 

Segundo Brito e Vinicius (2016), relatórios recentes vindos do Paraguai enfatizam que 

a presença das FARC não se restringe ao estabelecimento de bases estratégicas para o 

narcotráfico e o comércio de armas na região amazônica. Narcoguerrillas estão treinando 

membros de organizações criminosas e grupos esquerdistas radicais de diferentes países no 

Paraguai, em áreas próximas à fronteira com o Brasil.  

A Área da Tríplice Fronteira (TBA) é definida por três centros populacionais 

estreitamente agrupados, um em cada um dos três países: cidade argentina de Puerto Iguazu;  

cidade brasileira de Foz do Iguaçu; cidade paraguaia de Ciudad del Leste (antiga Puerto 

Presidente Stroessner) (BRITO e VINICIUS, 2016). 

Ciudad del Leste é uma das áreas latino-americanas de livre comércio com grandes 

populações do Oriente Médio. Outras áreas incluem o Maicao da Colômbia; Isla Margarita da 

Venezuela; Iquique do Chile; a cidade paraguaia de Encarnación, na fronteira com a 

Argentina; e a Cidade uruguaia de Chuy, na fronteira com o Brasil. O TBA tem uma 

reputação pela ilegalidade e, nos últimos quinze anos, tornou-se a causa de muita preocupação 

para esses países e as agências de inteligência no Ocidente, devido à presença de terroristas 

transnacionais. Na verdade, é um centro para muitas atividades criminosas que incluem 
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tráfico de drogas, pessoas, bens, armas, bem como lavagem de dinheiro, prostituição, pirataria 

de produtos, jogo ilegal, etc. Durante décadas, a região tem sido o lar de vários terroristas, 

contrabandistas, traficantes de drogas, traficantes de armas e figuras do crime organizado da 

Rússia, Japão, China e Nigéria, entre outros países (BRITO e VINICIUS, 2016). 

Foz do Iguaçu e Ciudad del Leste são regiões onde os primeiros assentamentos de 

imigrantes da Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Iraque, e os territórios palestinos surgiram há 

cerca de 50 anos e têm uma alta taxa de atividade religiosa muçulmana. Os últimos 20 anos 

também teve um fluxo de imigração significativo da China, Taiwan e Coréia (BRITO e 

VINICIUS, 2016). 

De acordo com Pulido (2009), Foz do Iguaçu é a maior cidade da região, com 

população estimada em cerca de 320.000 habitantes (Ciudad del Leste - 250.000 e Puerto 

Iguaçu - 30.000). Muitas pessoas saem de Ciudad del Leste à noite e atravessam a ponte de 

concreto do Presidente Tancredo Neves, de 303 metros, conhecida como Ponte Internacional 

da Amizade, para retornar a Foz do Iguaçu, onde a qualidade de vida é, sem dúvida, melhor 

do que em Ciudad del Leste e Puerto Iguazu. Estimativas do tamanho da comunidade árabe de 

imigrantes na TBA (principalmente em Ciudad del Leste e Foz do Iguaçu) variam de 20.000 a 

30.000, com a maioria (cerca de 15.000) residindo em Foz do Iguaçu, que é a segunda maior 

comunidade árabe do Brasil (a cidade de São Paulo é a primeira). A maioria dos árabes é 

descendente de libaneses e palestinos e mantêm estabelecimentos comerciais em Ciudad del 

Leste. Atualmente, Foz do Iguaçu está explorando com sucesso o potencial turístico das 

Cataratas do Iguaçu. 

Considerando as questões de segurança desde a construção da Usina Hidrelétrica de 

Itaipu, o Exército Brasileiro melhorou significativamente o 34º Batalhão de Infantaria 

Motorizado em Foz do Iguaçu. A área, mesmo antes da criação da zona de livre comércio de 

Ciudad del Leste (e seus consequentes problemas), tem sido permanentemente monitorado 

pelas forças de inteligência e segurança brasileiras. Exercícios táticos de campo são realizados 

pelas unidades do Exército Brasileiro rotineiramente conduzido nessa área (PULIDO, 2009). 

Em 31 de maio de 1996, os três países da TBA estabeleceram um “Comando Tripartite 

da Tríplice Fronteira” para melhor controlar o comércio e a grande população internacional 

transitória. Mas a maior melhora veio depois da tragédia de 11/09/2001. Em 2002, Argentina, 

Brasil, Paraguai e os Estados Unidos criaram o “3 + 1” Diálogo Contra o Terrorismo, um 

mecanismo voltado para a prevenção do terrorismo, a discussão de políticas de 

contraterrorismo, o compartilhamento de informações, aumento da cooperação 

transfronteiriça e capacitação contraterrorismo mútuo Desde então, a Organização dos 
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Estados Americanos (OEA), o Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE) está 

comprometendo recursos para ampliar o sucesso do Diálogo “3 + 1” (PULIDO, 2009). 

Somente os Estados Unidos contribuíram com US $ 1 milhão especificamente para os 

esforços de capacitação nessa região. Vários avanços no contraterrorismo ocorreram e as 

operações foram significativamente bem-sucedidas desde então. Por exemplo, em 15 de abril 

de 2002 Mohamad Ali Aboul-Ezz Al-Mahdi Ibrahim Soliman, membro da organização 

terrorista egípcia Muslim Brotherhood (Al Gama’a al-Islammya), foi preso pelas forças de 

segurança brasileiras em Foz do Iguaçu (onde vivia há sete anos) sob acusações apresentadas 

pelo governo egípcio. Mais cedo, em 1999, ele havia sido preso sob a acusação de lidar com 

contrabando de mercadorias. Em setembro de 2002, Ahmad Mohamed, libanês naturalizado 

no Paraguai, que usou sua fazenda de 6.000 hectares como maior paraíso das elites 

guerrilheiras das FARC no Brasil (localizado na pequena cidade Guaíra, parte sul do Estado 

do Paraná, na fronteira com o Paraguai, não muito longe da TBA) foi preso pela Polícia 

Federal do Brasil (PULIDO, 2009). 

Em 22 de junho de 2002, Assad Mohamed Barakat, representante do Hezbollah chefão 

na TBA, foi preso pelas forças de segurança brasileiras e em meados de dezembro de 2002, o 

Supremo Tribunal Federal brasileiro extraditou Barakat para o Paraguai para enfrentar 

acusações de associação para fins criminosos, cumplicidade do crime e evasão fiscal 

(PULIDO, 2009).  

A TBA é supostamente um canal para o tráfico de drogas através de Argentina, Brasil 

e Paraguai, que servem como países de trânsito para cocaína andina. Apesar da significativa 

atividade de contrabando na região, a importância da TBA como canal de tráfico de drogas 

pode ter declinado nos últimos anos como resultado do aumento da vigilância pelas forças de 

segurança dos três países da TBA. O grupo “3 + 1” na fronteira tripla (PULIDO, 2009). 

Segundo Neumann (2014), discussões de segurança de área e análise de ações 

preventivas contra o terrorismo e outros crimes transnacionais estão trazendo contribuições 

significativas para combater esses crimes. As discussões estão focadas sobre atividades 

conjuntas, tais como treinamento, contraterrorismo internacional e práticas para melhorar a 

cooperação no domínio da aplicação da lei, incluindo o combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo. 

Ainda existem alguns problemas muito complexos para lidar. Paraguai não tem 

nenhuma lei antiterrorista, que em muitos países (como na Argentina e Brasil) permite a 

apreensão de fundos terroristas e proíbe doações organizações terroristas. Além disso, muitos 

analistas acreditam que o Paraguai está particularmente hesitante em processar ou conduzir 
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investigações sobre terroristas do Oriente Médio porque a TBA é o maior centro de comércio 

do país e da comunidade árabe há frequentemente descrito como o “pilar” da atividade 

econômica. Se a comunidade árabe abandona a região em massa, o Paraguai já está instável e 

a economia se deterioraria ainda mais. Na verdade, o governo fraco do Paraguai, a falta de 

estabilidade democrática e a corrupção generalizada deixam a porta aberta para atividades 

criminosas e terroristas. Subornos são pagos a autoridades governamentais para adquirir 

passaportes e vistos, bem como comprar influência entre os principais legisladores, policiais e 

juízes (NEUMANN, 2014). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O argumento contra a negociação com terroristas é simples: as democracias nunca 

devem ceder à violência e os terroristas nunca devem ser recompensados por usá-la. As 

negociações dão legitimidade aos terroristas e seus métodos e enfraquecem os atores que 

buscaram mudanças políticas por meios pacíficos. As negociações podem desestabilizar os 

sistemas políticos dos governos em negociação, reduzir os esforços internacionais para proibir 

o terrorismo e estabelecer um precedente perigoso. 

No entanto, na prática, os governos democráticos negociam frequentemente com 

terroristas. O governo britânico manteve um canal secreto para o Exército Republicano 

Irlandês mesmo depois que o IRA lançou um ataque com morteiros na Downing Street, que 

quase eliminou todo o gabinete britânico em 1991. Em 1988, o governo espanhol se reuniu 

com o grupo separatista Basque Homeland e Liberdade (conhecida por seu acrônimo basco 

ETA) apenas seis meses após o grupo ter matado 21 consumidores em um atentado no 

supermercado. Mesmo o governo de Israel, que não é conhecido por ser brando com o 

terrorismo, se desviou da suposta proibição: em 1993, negociou secretamente os acordos de 

Oslo, embora a Organização de Libertação da Palestina (OLP) continuasse sua campanha 

terrorista e se recusasse a reconhecer o direito de Israel de existir. 

O principal objetivo de qualquer governo que considere negociações com terroristas 

não é simplesmente acabar com a violência, mas fazê-lo de uma maneira que minimize o risco 

de estabelecer precedentes perigosos e desestabilizar seu sistema político. Dado este duplo 

objetivo, várias condições devem ser satisfeitas para que as conversações tenham uma chance 

de sucesso. 

Na América do Sul o tratamento com o terrorismo se faz não só com negociações 

diplomáticas, tendo em vista o envolvimento do terrorismo das FARC com narcotráfico e 

tráfico de armamentos e o grande número de imigrantes árabes na região da TBA, onde fica 

mais complicado de agir sem o uso da força armada para combater as fontes de terrorismo, 

pois nesse caso os imigrantes consegue transitar entre os países e se utilizar das leis locais 

para se esconderem, como é no caso do Paraguai que não possui Leis que dificultem a 

inserção dos grupos terroristas no país. 

Assim sendo, ao final da pesquisa e do estudo realizado, conclui-se que: certas 

variáveis de negociação são mais ou menos prováveis de resultar em negociações bem 

sucedidas. A relevância e impacto dessas variáveis dependem do propósito das negociações. 
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A estrutura de negociação do terrorismo facilita a identificação e análise comparativa 

sucinta dessas variáveis. O atual entendimento do terrorismo limita a eficácia das negociações 

como instrumento de combate ao terrorismo. Re-enquadrar o terrorismo pode aumentar a 

aplicabilidade das negociações e taxa de sucesso. 

A legislação antiterrorista deve ser reformada para descriminalizar o comportamento 

que facilita as negociações sobre terrorismo. As abordagens tradicionais de negociação são 

menos prováveis de serem eficazes em situações de terrorismo, como muitas vezes se 

manifestam como jogos de soma zero. 

A comunidade internacional deve transformar sua compreensão de negociações e 

abraçar as práticas de negociação integrativa que facilitam os resultados ganha-ganha. 

Quando se trata de negociar com terroristas, há uma clara desconexão entre o que os 

governos professam e o que eles realmente fazem. Mas a rigidez da postura "sem 

negociações" impediu qualquer exploração sistemática da melhor maneira de conduzir tais 

negociações.  
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