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1. RESUMO 

 

O presente projeto tem como escopo a análise da legislação que integra o bloco 

da União Europeia em relação aos pedidos de asilo, qual seja o sistema de Dublim, 

do mesmo modo como a sua ineficiência em atender o grande contingente de pessoas 

frente a crise humanitária. Para tanto, a pesquisa tem como base o estudo dessa 

legislação e a análise prática dela desde o inicio da crise decorrente da Primavera 

Árabe.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento da história, principalmente com o término da Segunda 

Guerra Mundial, iniciou-se a consolidação dos Direitos Humanos, e, 

consequentemente, a construção da responsabilidade internacional da proteção dos 

refugiados.1 

Frente a esse grande passo, novos institutos começaram a surgir a fim de dar 

maior força aos ditames trazidos pelo Direito Internacional dos Refugiados. Em âmbito 

regional surgem diversos documentos, tal como na União Europeia (UE) que se 

estabelece a Convenção Sobre a Determinação do Estado Membro das Comunidades 

Europeias ou também conhecida como Convenção de Dublim de 1990 que, 

posteriormente, sofreu alterações surgindo o Regulamento de Dublim III.2 

Destarte, o Sistema de Dublim não foi projetado para assegurar uma partilha 

sustentável das responsabilidades pelos requerentes de asilo em toda a União 

Europeia, pois, coloca a maioria dos pedidos de asilo num pequeno número de 

Estados-Membros, sendo insustentável levando em conta os padrões de migração 

atuais, levando uma desigualdade nos países de fronteira se comparado aos demais. 

 

                                                           
1 BARTELEGA, Camila Franco. Assistência internacional aos refugiados: da liga das nações ao 

pós-guerra fria. Franca: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 47p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação). 2007. 
 
2 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) n.o 604/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013. Disponível em: 
<http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1500482749495&
from=EM> acesso em 20 ago. 2018. 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente projeto é análisar a ineficiência da legislação que 

estabelece o Sistema de Dublim na União Europeia em relação aos altos contingentes 

de deslocamento frente a crise migratória. 

Ademais, como objetivos específicos se tem a analise da legislação que trata 

do Sistema de Dublim, examinar a aplicação desse Sistema em casos concretos, 

leitura e interpretação das referências teóricas acerca do tema, bem como comparar 

a forma que o Sistema de Dublim cerceia regras e princípios do Direito Internacional 

dos Refugiados. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste projeto, a fim de esclarecer a ineficiência do Sistema 

de Dublim, tem por objetivo o descritivo e exploratório, com abordagens indireta, em 

que se utilizará como objeto o estudo bibliográfico indireto, ou seja, a seleção e 

organização das fontes, bem como a busca de autores específicos do tema para 

exploração mais profunda. 

Em relação a pesquisa documental, será feita sobre os tratados e convenções 

que versam sobre o tema, tal como documentos díspares, mas que contenham 

informações de utilidade para a realização da pesquisa. Ainda, o método da pesquisa 

será o indutivo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto será divido em 3 partes, sendo a primeira pautada nos estudos 

teóricos do tema, ou seja, a leitura e análise das informações referentes ao tema e a 

sua organização lógica. 

 A segunda parte será referente a transcrição das informações obtidas levando 

em consideração o objetivo do projeto, da mesma maneira que a elaboração dos 

levantamentos críticos. 

 E, por último, após concluído as etapas anteriores, será desenvolvido o artigo 

a fim de alcançar o objetivo do projeto, qual seja, analisar a ineficiência da legislação 
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que estabelece o Sistema de Dublim na União Europeia frente aos altos contingentes 

de deslocamento de refugiados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultado, pretende-se contribuir para o esclarecimento da ineficiência 

que a legislação existente, qual seja o Sistema de Dublim, tem em face dos altos 

contingentes de migração que atinte a Europa. Portanto, esse tema tem importância 

para a realização de discussões e para o aperfeiçoamento dessa legislação para se 

consolidar o respeito aos direitos dos refugiados e dos Direitos Humanos, igualmente 

ao fato de ser de grande valia ao Direito Internacional. 

Ainda, como resultados preliminares, pretende-se a publicação de artigos e 

participação em eventos posteriores. 
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