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CapíTulo 1

inTrodução

A globalização chega para modificar a forma estática pelos quais os 
Estados fundaram seus alicerces, necessitando de uma reformulação sobre 
o pensamento soberano na promoção de ações externas de colaboração e 
integração mútua.

É neste espaço globalizado que os ataques terroristas ocorrido nos úl-
timos anos demonstraram as fragilidades com que os Estados possuem na 
luta antiterrorista, necessitando do lançamento de ações internas e externas 
na busca de soluções mais eficazes contra a ameaça terrorista.

Isso porque o terrorismo, com suas variadas formas de ataques, evidencia 
a vulnerabilidade que os Estados enfrentam frente às ameaças à paz e à segu-
rança interna promovidas pelos agentes terroristas, estando elas, atualmente, 
dentre as preocupações mais relevantes nas políticas de defesa e segurança dos 
Estados, já que o alvo não é só o Estado, mas, também, a sua população civil.

Atenta a essa preocupação mundial, a pesquisa buscou demonstrar que 
a ausência de um conceito comum entre os Estados sobre o que se configura 
como sendo terrorismo acentua as dificuldades de um tratamento norma-
tivo internacional sobre prevenção e combate às práticas terroristas, diante 
das particularidades que os Estados consignam em seu conceito.

É nesse ambiente vulnerável propício às práticas terroristas que a União 
Europeia opera, facilitada pelos princípios que a regem, especialmente a livre 
circulação de pessoas, que demonstra a complexidade que os Estados-mem-
bros enfrentam para estabelecer um denominador comum na facilitação da 
articulação entre eles, no objetivo de minimizar as ameaças terroristas.

Diante desse cenário, a presente pesquisa tem como objetivo analisar 
as ferramentas de estratégias comuns de defesa que a União Europeia pro-
move, especialmente diante de normativas internas de cada Estado e dos 
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documentos internacionais que regem a matéria, na promoção de políticas 
de enfrentamento ao terrorismo e na criação de instituições de cooperação 
comum e solidariedade mútua.

Ato contínuo, a pesquisa analisará se o desenvolvimento de estratégias 
interestaduais na luta antiterrorista tem obtido os resultados pretendidos 
na prevenção, repressão e resposta à ameaça terrorista que assola os países 
membros da União Europeia, demonstrando os avanços e as dificuldades na 
construção de uma estratégia de defesa e segurança comum.

Demonstrar-se-á, ainda, que a União Europeia desenvolve uma estra-
tégia global para a política externa e segurança comum, estabelecendo po-
líticas e medidas de cooperação e solidariedade mútua na busca de uma 
resposta à ameaça terrorista, através de instrumentos, princípios e políticas 
externas promovidas pela Política Externa de Segurança Comum (PESC).

Além disso, a pesquisa analisará a criação dessa política externa de segu-
rança comum, bem como sua evolução nos tratados fundacionais da União 
Europeia, demonstrando quais os objetivos promovidos pela PESC e a sua 
adesão nas políticas internas dos Estados-membros.

Com o desenvolvimento dessa política externa de segurança, a União 
Europeia evidenciou sua intenção em superar uma dimensão de política 
estatal de segurança, visando a uma política global, culminando num pro-
cesso de sistematização e priorização de riscos, regulamentando estratégias 
de cooperação interestatais na busca de uma operacionalidade comum entre 
os Estados-membros.

A pesquisa demonstrou que a luta antiterrorista promovida pelas estra-
tégias comuns entre os países é uma solução eficaz na prevenção, repressão 
e resposta às ameaças terroristas, tendo os Estados-membros vivenciado a 
diminuição nos riscos de ataques, bem como evidenciado que as práticas de 
prevenção adotadas pela cooperação comum institucionalizada têm obtido 
resultados significativos no âmbito europeu.

Como consequência dessa abordagem, no segundo capítulo buscou-se 
uma análise histórica do terrorismo até as variadas formas de ataques na 
atualidade, demonstrando a necessidade de investigar um conceito global de 
terrorismo, diante das dificuldades existentes em estabelecer um consenso 
mundial nesse sentido, o que facilitaria a criação de instrumentos comuns e 
marcos regulatórios no combate e prevenção.

No terceiro capítulo, a presente pesquisa investigou a ascensão dos 
grupos terroristas no cenário internacional e a iminente preocupação dos 
Estados com essa nova modalidade de ataques, baseados na tecnologia e na 
globalização. Neste capítulo, ainda, abordar-se-á a preocupação dos agentes 
internacionais em estabelecer uma jurisdição universal para o julgamento 
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do terrorista, além da tentativa frustrada da criação de um tribunal especia-
lizado neste tipo de julgamento, exigindo, assim, da União Europeia, uma 
regulação normativa conjunta e políticas externas comuns para o desenvol-
vimento de estratégias de defesa e segurança.

Esta estratégia comum de defesa e segurança é objeto do quarto capí-
tulo, no qual analisar-se-á a Política Externa de Segurança Comum (PESC) 
do espaço europeu, instituída pelo Tratado de Maastricht, cujo objetivo 
principal é a cooperação entre os Estados-membros para a busca de ações 
internas e externas para uma defesa comum, através de medidas de atuação 
e cooperação interestatal.

O último capítulo busca demonstrar que esse modelo de operaciona-
lização estabelecido pela PESC e por instituições coligadas, desenvolvido 
pelo compromisso dos Estados-membros de assistência, cooperação penal e 
solidariedade mútua, são medidas que contribuem para a segurança coletiva 
da Europa, além de se revelarem soluções efetivas no combate ao terror, sem 
afrontar os princípios que regem a União Europeia, tampouco os direitos 
do cidadão intitulado como “terrorista”.

Assim, o principal objetivo do presente trabalho foi contribuir com 
os estudos sobre estratégias de cooperação interestatais, demonstrando que 
uma política externa comum entre os Estados-membros, apoiada nas diretri-
zes propostas e nos princípios que regem a União Europeia, é um modelo de 
sucesso, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas na sua adesão pelos 
Estados-membros diante das particularidades que cada um deles estabelece 
como suas prioridades.


