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RESUMO 

 

O presente artigo busca analisar as possíveis mudanças do Tratado Schengen pelos 
países europeus e Estados-membros da União Europeia que fazem parte do mesmo, 
tendo em vista as questões de segurança e migratórias muito discutidas na atualidade 
por conta do fenômeno do terrorismo e da crise dos refugiados que afetam o 
continente europeu simultaneamente.  
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ABSTRACT 
 
This article seeks to analyze the possible changes of the Schengen Treaty for 
European countries and Member States of the European Union that are part of the 
same, in view of the security and migration issues that are much discussed at the 
present time due to the phenomenon of terrorism and the crisis of the Refugees that 
affect the European continent simultaneously. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo hoje vive sob a iminência de ataques terroristas. Pode-se dizer que a 

transnacionalização do medo faz do terrorismo o grande fenômeno do século XXI2, 

tornando-o uma ameaça global.  

Ataques realizados por grupos terroristas, independente do discurso que 

adotam, moldam as políticas de segurança aplicadas pelos Estados na atualidade, 

assim como alteram as prioridades da população quanto às questões que condizem 

à segurança pessoal e nacional, pois a insegurança se tornou global. 

Em contrapartida ao fenômeno terrorista, acompanhamos a todo o momento a 

saga dos refugiados que em busca de melhores condições de vida e maior segurança, 

veem no continente europeu uma oportunidade para recomeçar. 

Essas duas questões – terrorismo e refugiados - hoje são chave para a criação 

de novas políticas migratórias, de segurança e antiterrorismo e impactam diretamente 

nas relações internacionais, assim como no cotidiano das populações e também dos 

turistas que rumam aos destinos afetados. 

Na Europa a situação é complexa, visto que o continente tem que lidar com os 

dois fenômenos simultaneamente. 

Criado em 1985 e em vigor desde 1990, o Tratado Schengen na Europa, tem 

como objetivo, entre outras medidas, suprimir as fronteiras internas entre os países, 

promovendo uma política de livre circulação de pessoas. Nesse contexto, os cidadãos 

ou turistas que viajam entre os países que fazem parte do tratado são sujeitos a um 

controle mínimo nas fronteiras, favorecendo o turismo interno e o comércio. 

De acordo com o Neville, 2016:  

 

Apesar de o Espaço Schengen ser [...] considerado uma das maiores 
realizações da União Europeia, o recente afluxo sem precedentes de 
refugiados e migrantes tem colocado a UE sob forte pressão. Desde setembro 
de 2015, o número maciço de recém-chegados levou vários Estados-Membros 
a reintroduzir temporariamente os controles nas fronteiras internas do Espaço 
Schengen. Em maio de 2016, o Conselho foi mais longe [...] ao recomendar 
que cinco países reintroduzissem temporariamente os controlos nas fronteiras 
[...] devido a deficiências graves e persistentes na gestão das fronteiras 
externas identificadas na Grécia. [...] foi à primeira vez na história de Schengen 

                                            
2 INFORMES E DOCUMENTOS. Terrorismo: a ameaça do século XXI. Disponível em:< 
http://www4.moderna.com.br/pnld2011/download/complementacao_pedagogica/geografia/terrorismo_
ameaca_do_seculo_xxi.pdf> Acesso em: 15/03/2017. 
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que se instituíram controles fronteiriços temporários em tão grande escala. 
Outro desafio enfrentado pelo Espaço Schengen,[...] chegou sob a forma de 
uma ameaça terrorista crescente, com os ataques em Paris e Bruxelas a 
realçar a facilidade com que terroristas suspeitos e mesmo acusados entram 
no Espaço Schengen e aí se deslocam. (NEVILLE, 2016.) 

 

Portanto, a facilidade na circulação de pessoas proporcionada pelo Tratado 

Schengen está fazendo com que muitos Estados-membros o revejam, indicando a 

crise dos refugiados e as constantes ameaças terroristas ao continente como 

resultado desta facilidade. 

O surgimento de uma nova Europa, vivendo sob a iminência de novos ataques 

terroristas, assim como esgotada de recursos em prol da acolhida aos refugiados vive 

um dilema que pede uma reforma do Tratado Schengen, ou numa situação mais 

drástica, por um fim no mesmo, acabando com a Europa da forma que conhecemos, 

impactando não apenas nos cidadãos europeus e na economia europeia, mas 

também na sociedade Internacional que busca o continente como destino turístico ou 

mesmo parcerias no âmbito do comércio, o que pode levar o continente a uma crise 

ainda sem precedentes. 

Logo, esta pesquisa busca desvendar os seguintes questionamentos: Há 

necessidade de uma revisão do Tratado Schengen pelos países Europeus, em vista 

da crise dos refugiados e constantes ataques terroristas? Quais aspectos devem ser 

revistos? 

O objetivo da pesquisa é analisar a possibilidade de uma revisão do Tratado 

Schengen pelos Estados-membros, tendo em vista o fenômeno do terrorismo e a crise 

dos refugiados, vividos simultaneamente pelo continente europeu. Para 

desenvolvimento do objetivo proposto foi realizada pesquisa bibliográfica e 

documental, utilizando como fonte primária o site da União Europeia, do Parlamento 

Europeu e da Comissão Europeia e como fontes secundárias os autores Alberto do 

Amaral Junior, Michelle Ratton Sanchez, Odete Maria De Oliveira, François d’Arcy, 

entre outros autores, e demais artigos científicos e teses sobre o tema. 

 Foi realizado levantamento histórico sobre a criação do Tratado Schengen e 

suas propostas, como o mesmo impacta no cotidiano dos cidadãos europeus e nas 

relações internacionais e seus prós e contras na atualidade; Foi também realizada 

uma análise quanto à interferência do tratado na acolhida dos refugiados, assim como 
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no modo como o continente europeu lida com as ameaças terroristas, além de verificar 

como está ocorrendo às discussões sobre as possíveis mudanças do mesmo. 

O artigo está divido entre esta breve introdução do tema, seguido pelo 

levantamento histórico do processo de criação do Tratado Schengen, suas propostas 

e impactos, posteriormente, a análise de como o tratado interfere na acolhida aos 

refugiados e na maneira como o continente europeu lida com as ameaças terroristas, 

então apura como estão ocorrendo às discussões sobre a possibilidade de mudanças 

no tratado, e por fim, as considerações finais e referências desta pesquisa. 

A UNIÃO EUROPÉIA  

A União Europeia (UE) tal qual se apresenta na atualidade tem sua origem em 

uma série de tratados que, ao longo de décadas, moldam a sua estrutura 

organizacional e as relações entre seus Estados-membros. 

 Logo após o período de guerras, com o intuito de garantir a paz e reconstruir 

os Estados atingidos, foram formadas diversas organizações, pois, para Amaral Junior 

e Sanchez (2002, p.17), o tema da reconstrução europeia, [...], passava 

necessariamente pelo reerguimento da economia. Num primeiro momento foi 

instituindo a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e posteriormente a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), a Comunidade Europeia da Energia 

Atômica (CEEA ou Euratom) e por fim a Comunidade Europeia (CE) que resultaram 

na União Europeia que se apresenta hoje. 

Para Pereira Neto (1994, p.27) a Europa comunitária, ou, atualmente a União 

Europeia [...] foi criada principalmente para impedir futuros conflitos e até para tomar 

materialmente impossível qualquer guerra entre os países que a compõe. 

Além das Organizações, alguns tratados foram firmados, a fim de estreitar as 

relações comerciais entre os Estados-membros, ou mesmo reger algumas questões 

de interesse de todo o bloco econômico, como as questões de segurança e as 

questões migratórias. 

Entre os principais tratados que compõe a União Europeia, com sua data de 

assinatura e de entrada em vigor respectivamente, encontramos, de acordo com 

d’Arcy, 2002, p.37:  

• Tratado de Roma (1957-1958): Tratado da Comunidade (Econômica) 
Europeia. 

• Ato Único (1985 – 1986): modifica o Tratado da Comunidade Europeia (CE) 
para permitir a realização do mercado interno. 
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• Tratado de Maastricht (1992 – 1993): Tratado da União Europeia (UE), que 
modifica o Tratado da CE (acrescentando o mercado comum a União 
Econômica e monetária) e cria a União Europeia com seus dois novos 
pilares. 

• Tratado de Amsterdã3 (1997 – 1999): modifica o Tratado da UE e o Tratado 
da CE. 

• Tratado de Nice (2001-): modifica o Tratado da EU e o Tratado da CE para 
permitir o alargamento aos doze Estados candidatos. 

 

Após o Tratado de Nice que entrou em vigor em fevereiro 2003, segundo Novak 

(2016), em 2007 foi assinado o Tratado de Lisboa, em vigor desde 2009, com objetivo 

principal de tornar a UE mais democrática e eficaz e mais apta a resolver problemas 

a nível mundial, para a União Europeia (2017), em outras palavras, a criação de uma 

ordem jurídica da União que permite a realização dos objetivos fixados nos tratados, 

Bux (2016). 

Logo, em 1985 foi criado o Tratado Schengen, que entre outras medidas 

suprime as fronteiras internas da União, promovendo um espaço livre para circulação 

de mercadorias e pessoas. 

1.1.1 Tratado Schengen: História, Propostas e Impactos. 

Atualmente fazem parte do Espaço denominado Schengen 26 países, dentre 

os Estados-membros, 22 que fazem parte da atual União Europeia, além da Noruega, 

Islândia, a Suíça e o Liechtenstein (que possuem um estatuto de associado) 

(NEVILLE, 2016) 4, garantindo a liberdade de circulação de mais de 400 milhões de 

cidadãos.  

No entanto, o processo de formação desse espaço comum de livre circulação 

inicia-se em 1985 na cidade de Schengen em Luxemburgo, onde Bélgica, Países 

Baixos, Luxemburgo, França e Alemanha assinam o acordo que, segundo Oliveira 

(1999 p.377), prevê a livre circulação gradual de pessoas e mercadorias, também a 

                                            
3 A livre circulação de pessoas, como estabelecida no Acordo Schengen (1990), foi comunitarizada no 

Tratado de Amsterdam, uma vez que construída como acordo intergovernamental e a participação 
voluntária dos Estados – Membros. [...] Sintetizando: o Tratado de Amsterdam internamente volta-se à 
questão social e democrática da Europa e a livre circulação de seus cidadãos. OLIVEIRA, ODETE 
MARIA DE. União Europeia: processo de integração e mutação. Curitiba: Juruá, 1999. p. 123-124. 
4 Ainda, a Irlanda e o Reino Unido não são partes na Convenção, mas podem optar por participar em 
determinadas partes do corpo legislativo de Schengen e a Dinamarca, apesar de fazer parte do 
Schengen, dispõe de uma cláusula de não participação no que toca a quaisquer novas medidas no 
domínio da JAI (Justiça e assuntos Internos), incluindo Schengen, estando, porém, vinculada a 
disposições específicas no domínio da política comum em matéria de vistos. NEVILLE, DARREN. Livre 
circulação de pessoas. Disponível em:<http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.1.3.pdf> 
Acesso em: 16/03/2017. 
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cooperação administrativa e homologação das legislações nacionais no chamado 

Espaço Schengen, supondo ainda uma cooperação policial e judicial.  

Após cinco anos, segundo dados da Comissão Europeia (2014, p.14), em 1990, 

os mesmo cinco países assinam a Convenção de Aplicação do Acordo Schengen que 

entrou em vigor em março de 1995 suprimindo o controle das fronteiras internas entre 

os países já mencionados, além de Espanha e Portugal que aderiram ao acordo em 

1991.  

Em 1997 ocorre a supressão dos controles fronteiriços da Itália e Áustria que 

assinaram o acordo respectivamente em 1990 e 1995. Posteriormente, ocorreram 

novos alargamentos que incluíram a Grécia no ano de 2000, (acordo assinado em 

1992), Dinamarca, Finlândia, Suécia, Islândia e Noruega em 2001 (acordos assinados 

em 1996). Já em 2007 ocorreram à supressão dos controles nas fronteiras terrestres 

e marítimas com a República Checa, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, 

a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia, a supressão dos controles nas fronteiras 

aeroportuárias ocorreram apenas em 2008 (COMISSÃO EUROPEIA 2014, p.14-15). 

 O ano de 2008 também marcou supressão dos controles nas fronteiras 

terrestres com a Suíça (Acordo assinado em 2004) e em 2009 os controles nas 

fronteiras aeroportuárias. Em 2011 o mesmo ocorre com Liechtenstein que assinou o 

acordo em 2008 (COMISSÃO EUROPEIA, 2014, p.15). 

Nas propostas da Convenção de aplicação do Acordo Schengen (1985), 

assinada em 1990 e em vigor desde 1995, encontram-se questões: (a) referente à 

supressão dos controles nas fronteiras internas e circulação de pessoas; (b) polícia e 

segurança; (c) o Sistema de Informação Schengen (SIS); (d) transporte e circulação 

de mercadoria; (e) Proteção dos dados pessoais e (f) a criação de um Comité 

Executivo. 

Quanto às questões referentes à circulação de pessoas e a supressão das 

fronteiras, a convenção aborda do segundo ao trigésimo oitavo artigo como se deve a 

passagem entre as fronteiras externas e internas, os vistos e condições para 

circulação de estrangeiros, assim como os títulos de residência e lista de pessoas 

indicadas para não admissão, também discorre sobre a responsabilidade pelo 

tratamento de pedidos de asilo.  

Logo, a título de esclarecimento, entende-se por: 
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Pedido de asilo: qualquer pedido apresentado por escrito, oralmente ou de 
qualquer outro modo, por um estrangeiro na fronteira externa ou no território 
de uma parte contratante, com vista a obter o reconhecimento da sua qualidade 
de refugiado, ao abrigo da Convenção de Genebra, de 28 de Julho de 1951, 
relativa ao estatuto dos refugiados, tal como alterada pelo Protocolo de Nova 
Iorque de 31 de Janeiro de 1967, bem como a beneficiar nesta qualidade de 
um direito de residência; 
Requerente de asilo: qualquer estrangeiro que tenha apresentado um pedido 
de asilo na acepção da presente convenção e em relação ao qual não tenha 
ainda sido tomada uma decisão definitiva; 
Tratamento de um pedido de asilo: o conjunto dos processos de análise, e 
decisão e de medidas tomadas em aplicação de decisões definitivas relativas 
a um pedido de asilo, com exclusão da determinação da parte contratante 
responsável pelo tratamento do pedido de asilo por força das disposições da 
presente convenção. (CONVENÇÃO DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE 
SCHENGEN,1985). 
 

 

Pra tanto, endente-se por refugiado, de acordo com as Nações Unidas (2002, 

p.9) a pessoa que [...] receando com razão ser perseguida em virtude de sua raça, 

religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas 

se encontra fora do país de que tem nacionalidade, [...] ou no qual mantinha 

residência. 

Quanto às questões de polícias e segurança, a Convenção de 1985 aborda a 

cooperação entre os Estados-membros em matéria de polícia, entreajuda judiciária 

em matéria penal, e a aplicação do principio ne bis in idem5. A convenção trata ainda 

da extradição, da transmissão da execução das sentenças penais e de questões como 

a utilização de armas de fogos e munições no Espaço Schengen. 

Posteriormente, a Convenção de 1985 descreve a criação e aplicações do 

Sistema de Informação Schengen (SIS): 

 

Artigo 93 - O Sistema de Informação Schengen tem por objetivo, de acordo 
com o disposto na presente convenção, preservar a ordem e a segurança 
públicas, incluindo a segurança do Estado, bem como a aplicação das 
disposições da presente convenção sobre a circulação das pessoas nos 
territórios das partes contratantes com base nas informações transmitidas por 
este sistema. 

 

                                            
5 Artigo 54: O individuo que tenha sido definitivamente julgado em um tribunal de uma parte contratante 

não pode, pelos mesmos factos, ser submetido a uma ação judicial intentada por outra parte 
contratante. UNIÃO EUROPEIA. Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen. Disponível 
em:<http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)> Acesso em: 
15/03/2017. 
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Em 2013 a Comissão Europeia anuncia o Sistema de Informação de Schengen 

de segunda geração (SIS II), que visa aumentar a segurança e facilitar a livre 

circulação no espaço Schengen [...] permite um intercâmbio fácil de informações entre 

as autoridades nacionais de controle das fronteiras, as autoridades aduaneiras e a 

polícia sobre pessoas que possam ter estado envolvidas em crimes graves, entre 

outras facilidades.  

Com a supressão dos controles fronteiriços, torna-se indispensável o uso de 

um sistema de informação global. Ainda segundo a Comissão Europeia (2017) o 

âmbito de aplicação do SIS está definido em três instrumentos jurídicos: 

 

Regulation (EC) No 1987/2006 (Border control cooperation)  
The SIS enables border guards and visa issuing and migration authorities to 
enter and consult alerts on third-country nationals for the purpose of refusing 
their entry into or stay in the Schengen Area. 
Council Decision 2007/533/JHA (Law enforcement cooperation)  
The SIS supports police and judicial cooperation by allowing competent 
authorities to create and consult alerts on missing persons and on persons or 
objects related to criminal offences. 
Regulation (EC) No 1986/2006 (Cooperation on vehicle registration)  
Vehicle registration services may consult the SIS in order to check the legal 
status of the vehicles presented to them for registration. They only have access 
to SIS alerts on vehicles, registration certificates and number plates. 

 

Estando presente em todos os Estados-membro do Espaço Schengen ainda 

existem condições especiais para os Estados Europeus que não fazer parte desse 

espaço, como por exemplo, o Reino Unido opera no SIS quanto às questões policiais 

e de segurança (COMISSÃO EUROPEIA, 2017). 

Em relação ao transporte e circulação de mercadorias, a Convenção de 1985 

faz valer a cooperação entre os Estados-membros, para que suas disposições 

legislativas, regulamentares ou administrativas não entravem, de forma injustificada, 

a circulação das mercadorias nas fronteiras internas. 

A Convenção também prevê a proteção dos dados pessoais, pelo menos de 

maneira a estar em conformidade aos princípios da Convenção do Conselho da 

Europa de 28 de Janeiro de 19816, relativa à proteção das pessoas face ao tratamento 

automatizado dos dados pessoais. 

                                            
6 A presente Convenção destina-se a garantir, no território de cada Parte, a todas as pessoas 

singulares, seja qual for a sua nacionalidade ou residência, o respeito pelos seus direitos e liberdades 
fundamentais, e especialmente pelo seu direito à vida privada, face ao tratamento automatizado dos 
dados de carácter pessoal que lhes digam respeito ("proteção dos dados"). GABINETE DE 
DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO. Conselho da Europa. Convenção para a Proteção 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=czPGJqzTQ2PCZN7t1T1MBLq2GYpDGqC0FKxcs7SN8g4D9jK60JJy!-816798593?uri=CELEX:32006R1987
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007D0533
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1986
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Por fim, cria-se um comitê executivo, a fim de fazer valer os termos da 

Convenção de 1985. 

No que diz respeito à aplicação do Acordo Schengen, o mesmo envolve várias 

consequências, segundo d’Arcy (2002, p.166-167), no que diz respeito a vistos, 

imigração e asilo7: 

 

Vistos – Foi necessário harmonizar as condições de entrada dos visitantes 
vindo de países terceiros. [...] estabeleceram a lista dos Estados cujos 
nacionais precisam de um visto, bem como um modelo uniforme de visto. O 
objetivo é reforçar a cooperação consular até chegar a vistos e serviços 
consulares comuns. 
Imigração – A questão da imigração permanece, sobretudo, sob a competência 
dos Estados [...]. Os Estados da União tentam aproximar seus pontos de vista 
sobre a política de imigração através, notadamente de uma informação comum. 
[...] Outro aspecto fundamental da cooperação relativa à imigração concerne à 
imigração ilegal. Os controles nas fronteiras externas para impedir imigrantes 
ilegais são difíceis [...] enquanto a supressão dos controles nas fronteiras 
internas permite a disseminação dos imigrantes no resto da União.  
Asilo – A supressão dos controles nas fronteiras internas implica uma política 
comum em matéria de asilo, que se tornou mais necessária devido ao aumento 
do número de refugiados. [...] a tendência dos Estados-membros nos últimos 
anos foi endurecer as legislações nacionais. O aumento de pedidos de asilo se 
deve não apenas a razões políticas mas também econômicas, o que dificulta a 
cooperação em nível europeu. 

 

Logo, o Acordo Schengen, conforme visto, impacta de diversas maneiras o 

cotidiano da população europeia e também de turistas, estrangeiros e refugiados, 

assim como está atrelado diretamente à dinâmica da União Europeia tal qual é 

conhecida atualmente. 

                                            
das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal. 
Disponível em:< http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-
tratados-28-1-981-ets-108.html> Acesso em: 26/03/2016. 
7 Em primeiro lugar, o pilar central da gestão das fronteiras externas é o Código das Fronteiras 

Schengen, que estabelece regras sobre a passagem das fronteiras externas e as condições que regem 
a reintrodução temporária de controlos nas fronteiras internas. Em segundo lugar, uma vez que nem 
todos os Estados-Membros têm fronteiras externas para controlar nem são afetados por fluxos de 
tráfego nas fronteiras, a UE utiliza os seus fundos para tentar compensar alguns dos custos suportados 
pelos Estados-Membros nas fronteiras externas. No período 2007-2013, este mecanismo de repartição 
dos encargos financeiros assumiu a forma de um Fundo para as Fronteiras Externas. Para o período 
2014-2020, este mecanismo foi substituído pelo Fundo para a Segurança Interna: Fronteiras e Vistos. 
A terceira categoria de medidas está relacionada com a criação de bases de dados centralizadas para 
efeitos de gestão das fronteiras e da migração: o Sistema de Informação de Schengen (SIS), o Sistema 
de Informação sobre Vistos (VIS) e a Eurodac, a base de dados europeia de impressões digitais para 
identificar requerentes de asilo e assegurar a correta aplicação do Regulamento de Dublim. MILT, 
KRISTIINA. Gestão das fronteiras externas. Disponível em:< 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.4.pdf> Acesso em: 29/03/2017.  
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O fenômeno do terrorismo e a crise dos refugiados: sob a ótica do Tratado 

Schengen. 

Presentes no decorrer da Convenção de Schengen, as questões de segurança 

e migratórias são bastante discutidas na atualidade, tratando-se de Europa, visto que, 

o número crescente de ataques reivindicados por grupos extremistas, aliado ao 

grande número de pedidos de asilo e refugio marcam a realidade da Europa do Século 

XXI.  

Segundo dados da Comissão Europeia (2016) apenas em 2015 a União 

Europeia recebeu 1.321.600 milhão de pedidos de asilo: 

 

No total, a UE afetou mais de 10 mil milhões de euros do seu orçamento para 
fazer face à crise dos refugiados em 2015 e 2016. Muitas pessoas chegam à 
UE a necessitar de bens tão básicos como água potável, alimentos e abrigo. A 
UE está a financiar projetos para dar resposta às necessidades humanitárias 
mais urgentes dos 50 000 refugiados e migrantes acolhidos na Grécia desde 
maio de 2016.  Além disso, a UE presta ajuda humanitária aos refugiados e 
migrantes em países fora da UE, como a Turquia, o Líbano, a Jordânia e o 
Iraque. A Turquia acolhe, de longe, o maior número de refugiados — cerca de 
três milhões de pessoas no total, 2,5 milhões dos quais são sírios. Para apoiar 
os refugiados na Turquia, a UE e os seus Estados-Membros vão consagrar 
seis mil milhões de euros através de um mecanismo específico, entre 2016 e 
2018. 
 

 O movimento denominado “Primavera Árabe” - termo pelo qual ficaram 

conhecidas as manifestações, levantes nos países do Oriente Médio e Norte da África 

(MENA, na sigla em inglês) 8 a partir do final de 2010 (RAMOS, 2015, p. 3) – 

desencadeou a guerra civil na Síria, onde, desde 2011 após uma série de protestos 

contra o governo, desencadeou uma revolta armada com participação de diversos 

grupos terroristas da AlQaeda (SILVA, 2014), o que motivou milhões de sírios a 

deixarem seu país em busca de segurança e melhores condições no território 

europeu. 

 Segundo dados do relatório anual “Global Trendes” – Tendências Globais 

(2015) do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), 

alguns países se destacam por ser a principal origem de refugiados no mundo. A Síria 

                                            
8 A nomenclatura Middle East and Nothern Africa (MENA) é largamente utilizada por organismos 

internacionais, bem como pela diplomacia brasileira; trata-se do recorte que melhor circunscreve os 
países onde se observaram as manifestações. Entender-se-á por países do MENA os seguintes: Arábia 
Saudita, Argélia, Bareine, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Israel, Jordânia, 
Coveite, Líbano, Líbia, Marrocos, Omã, Palestina, Síria, e Tunísia. (RAMOS, 2015, p. 3). 
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(com 4,9 milhões de refugiados), o Afeganistão (com 2,7 milhões) e a Somália (com 

1,1 milhão) totalizam mais da metade dos refugiados sob o mandato do ACNUR. 

Logo, fomentado pelo fenômeno do terrorismo, a crise migratória e de 

refugiados vivenciada atualmente pelo continente Europeu, o então Acordo de Livre 

Circulação de pessoas – Acordo Schengen – entra novamente em discussão, ao 

ponto de alguns Estados reintroduzirem, temporariamente, o controle de suas 

fronteiras.  

De acordo com a Comissão Europeia (2017): 

 

The Schengen Borders Code provides Member States with the capability of 
temporarily reintroducing border control at the internal borders in the event that 
a serious threat to public policy or internal security has been established. 
The reintroduction of border control at the internal borders must remain an 
exception and must respect the principle of proportionality. The scope and 
duration of such a temporary reintroduction of border control at the internal 
borders is limited in time and should be restricted to the bare minimum needed 
to respond to the threat in question. Reintroducing border control at the internal 
border should only ever be used as a measure of last resort. 
The reintroduction of border control is a prerogative of the Member States. The 
Commission may issue an opinion with regard to the necessity of the measure 
and its proportionality but cannot veto such a decision if it is taken by a Member 
State. 
 
 

Por consequência, alguns Estados-membros, fizeram valer o artigo 2º da 

Convenção de Aplicação do Acordo Schengen (1985), onde por razões de ordem 

pública ou de segurança nacional, uma parte contratante pode, após consulta das 

outras partes contratantes, decidir que, durante um período limitado, serão efetuados 

controles fronteiriços nacionais adaptados à situação.  

Nesse contexto, os países que atualmente ou em um passado recente, 

reestabeleceram o controle em suas fronteiras, de acordo com dados da Comissão 

Europeia (2017) são: 

• France (13 November 2015 – 26 January 2017) COP 21, the 
emergency state as introduced on the French territory further to the 
terrorist attacks in Paris, Euro 2016, Tour de France, the emergency 
state as prolonged on 21 July 2016 further to the terrorist attack in 
Nice); 

• France (27 January 2017 – 15 July 2017) persistent terrorist threat; 

• Malta (21 January 2017 – 9 February 2017) Malta Informal Summit and 
Joint Valetta Action Plan Meeting; 

• Germany (11 February 2017-11 May 2017) land border with Austria; 

• Austria (11 February 2017-11 May 2017) land border with Slovenia 
and with Hungary; 

• Denmark (11 February 2017-11 May 2017) Danish ports with ferry 
connections to Germany and the Danish-German land border; 
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• Sweden (11 February 2017-11 May 2017) Swedish harbours in the 
Police Region South and West and the Öresund bridge; 

• Norway (11 February 2017-11 May 2017) Norwegian ports with ferry 
connections to Denmark, Germany and Sweden; 

 

Seja por conta do terrorismo ou do grande número de refugiados, o 

reestabelecimento do controle fronteiriço entre os países do Schengen aponta a 

necessidade de uma análise no mesmo, visando adequá-lo à realidade da Europa. 

Ainda de acordo com a Comissão Europeia (2016): 

 

Numa grande parte da UE — o espaço Schengen — as pessoas podem 
circular livremente sem controlos nas fronteiras internas, mas o fluxo de 
refugiados levou alguns Estados-Membros a restabelecerem os controlos nas 
suas fronteiras com outros países da UE. Assim como o afluxo de migrantes 
afeta alguns Estados-Membros mais do que outros, o número de pedidos de 
asilo não está distribuído de forma uniforme entre eles.  

 

A desigualdade no registro dos pedidos de asilo pelos Estados-membros 

reforça a necessidade de uma revisão no Tratado Schengen, assim como da 

Convenção de Dublin (1990) 9, nas questões que condizem à acolhida aos refugiados 

e o gerenciamento dos pedidos de asilo que chegam a UE, visto que em 2015, 75% 

dos pedidos de asilo foram registados em apenas cinco Estados-Membros (Alemanha, 

Hungria, Suécia, Áustria e Itália) (COMISSÃO EUROPEIA, 2016). 

Portanto, a soma desses fenômenos e as consequências que os mesmos 

trouxeram a Europa e aos países do Schengen motivaram discussões sobre a 

necessidade de uma atualização do tratado a fim de adequá-lo a nova realidade do 

continente. 

 

Possíveis mudanças no Tratado: Discussões 

 

                                            
9 Pode-se afirmar que o Acordo de Schengen e o Convênio de Dublin constituem as primeiras 

manifestações de aproximação normativa de direito de asilo em perspectivas comunitárias. Tais 
instrumentos têm alcance reduzido, pois não cuidam de estabelecer uma regulação material comum 
em matéria propriamente dita de direito de asilo, apenas se limitam a fixar um conjunto de critérios 
objetivos a permitir o controle dos fenômenos dos refugiados em órbita e apresentação das solicitações 
múltiplas. OLIVEIRA, ODETE MARIA DE. União Europeia: processo de integração e mutação. 
Curitiba: Juruá, 1999. p. 378. 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
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O terrorismo e a crise migratória e de refugiados que ocorrem simultaneamente 

no continente europeu, trouxeram novas discussões e debates sobre o Acordo 

Schengen e qual parte o mesmo tem nesse senário que se formou nos últimos anos. 

A facilidade na circulação de imigrantes ilegais entre os Estados, assim como 

o número de refugiados que rumam aos países europeus em busca de melhores 

condições, deve-se em grande parte às diretrizes do Schengen e da Convenção de 

Dublin assinada em 1990 e em vigor desde 1997. 

As atividades reivindicadas por grupos extremistas na Europa tomaram 

grandes proporções nos últimos anos, devido à facilidade proporcionada pelo 

Schengen, visto que, tendo passaporte europeu é possível circular livremente através 

de praticamente todos os países da Europa, com um mínimo controle fronteiriço, 

auxiliando assim as ações de tais grupos. Além do número de pedido de asilo que 

também cresceu significativamente e que impacta alguns Estados-membros mais do 

que outros, promovendo assim mais discussões acerca do Tratado Schengen e suas 

consequências.  

Para a Comissão Europeia (2017) a área cada vez mais aberta da UE de livre 

circulação pode ser abusada pelos terroristas para prosseguirem os seus objetivos. 

Aumentando assim a insegurança e instabilidade no território que abrange o Tratado. 

 Logo, de acordo com Laureano e Rento (2014, p. 113-114): 

Os interesses, ambições e estratégias dos Estados envolvidos no “Espaço 
Schengen” são diversos, [...] o que se repercute nas respectivas concepções 
profundas quanto ao modelo e sustentação do próprio “Espaço Schengen”.  
Deste modo, a evolução do “Espaço Schengen”, [...], continua a ressentir-se 
dos inerentes debates e de indefinições e ineficiências práticas: face à plêiade 
de problemas em que se encontra imerso, o “Espaço Schengen”[...] No fundo, 
tais incertezas, ambiguidades e contradições representam, uma réplica daquilo 
que sucede ao nível geral da União Europeia, a qual assenta em alicerces 
frouxos, assim gerando a inexistência dum autêntico animus societatis 
europensis, capaz de conduzir aos necessários consensos de base geradores 
de institutos e iniciativas coerentes, abrangentes e sólidas. Na ausência de tais 
iniciativas, [...] refletir-se-á, com alta probabilidade, numa persistente execução 
deficiente, quando não mesmo em inexecuções mais ou menos grosseiras, do 
Direito do “Espaço Schengen”. 

 

 O grande número de imigrantes somado às atividades terrorista acentuou 

outros problemas em meio à sociedade europeia, como por exemplo, a xenofobia 

(preconceito associado ao estranho e/ou estrangeiro) que impacta na tomada de 

decisão e nas ações de cada Estado. Nesse contexto, de acordo com a Fundação 
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Armando Alvares Penteado (2015 p.16) os Estados tiveram reações diferentes em 

meio à crise: 

A Alemanha apresenta um posicionamento contra a entrada de imigrantes em 
seu território, pois, acreditava que os imigrantes permaneceriam por certo 
tempo no território, mas que logo voltariam às terras de origem. Não foi esse o 
ocorrido, uma boa parte da população que vive no território alemão é imigrante. 
Em todo o caso, o xenofobismo alemão é considerado um dos grandes motivos 
da Alemanha estar se posicionando contra a entrada dos novos habitantes 
estrangeiros. 

O problema de xenofobia ao povo imigrante atinge também países como a 

França, por exemplo, onde o uso da burca (veste feminina que cobre todo o corpo) foi 

proibido. 

A Dinamarca, por sua vez, foi um dos primeiros países, ainda segundo a 

Fundação Armando Alvares Penteado (2015 p.16) a descumprir o Acordo Schengen, 

em 2011, na tentativa de bloquear a entrada de imigrantes descendentes de países 

árabes, devido à grande onda de revoltas que se instalou sobre esse povo. 

Outros países como Itália, Luxemburgo, Reino Unido e República Tcheca 

criaram novas regras ou tornaram mais rígidas as leis que tratam da imigração em 

seus territórios, buscando ainda incentivar os imigrantes a retornarem a seus países 

de origem (FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, 2015 p.16). 

 Quanto aos atos terroristas dentro do Espaço Schengen, os ataques realizados 

na França e Bélgica em 2015 e a morte de Abdelhamid Abaaoud, suspeito de 

terrorismo, que coordenou os ataques, aponta uma grande falha no tratado e nos seus 

dispositivos funcionais, pois não deveria ser possível um suspeito de terrorismo se 

movimentar livremente entre os países (MUNCHAU, 2015). 

 De acordo com Munchau (2015) existem, em princípio, duas soluções: 

reformular o espaço Schengen ou reverter para os sistemas nacionais. A primeira 

seria economicamente eficiente, mas é difícil de concretizar politicamente. A segunda 

é politicamente mais fácil de executar, mas iria constituir um choque de despesa de 

escala macroeconómica para muitos países. 

 Por isso, faz-se necessário, um debate por parte das organizações 

competentes (União Europeia, Parlamento Europeu e Comissão) e posteriormente 

uma consulta à população europeia a fim de definir qual a melhor maneira de adequar 

o Tratado Schengen à nova realidade da Europa ou mesmo se o fim do tratado é uma 

opção a ser considerada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A problemática desta pesquisa abrange dois questionamentos: se há 

necessidade de uma revisão do Tratado Schengen pelos países Europeus, em vista 

da crise dos refugiados e constantes ataques terroristas e quais aspectos do Tratado 

devem ser revistos. 

Tendo em vista as consequências da crise migratória e da insegurança 

causada pelas constantes ameaças terroristas nos próximos anos da Europa, a 

resposta para a problemática identificada aponta para duas possibilidades, a primeira 

afirma como necessário a reformulação do Tratado Schengen, atualizando-o para 

adequar-se a nova realidade vivenciada pela Europa, buscando sanar os problemas 

apontados pela crise migratória, assim como resolver as falhas na segurança nas 

fronteiras externas e internas evidenciadas pelos ataques terroristas. 

A segunda possibilidade colocaria um fim no Espaço Schengen e nas diretrizes 

do tratado, reintroduzindo as fronteiras internas da Europa, tornando os Estados os 

únicos responsáveis quanto às questões de segurança e migratórias de seus 

territórios, e acabando com o modelo de integração regional estabelecido pela União 

Europeia, acarretando consequências à economia do continente e de seus Estados-

membros. 

Portanto, num primeiro momento, conforme resultado desta pesquisa, se faz 

necessária uma análise do Tratado Schengen pelas organizações competentes, a fim 

de identificar os principais pontos a ser adequados/atualizados a realidade dos 

Estados-membros e da Europa como um todo -, buscando corrigir as falhas nas 

questões de segurança, imigração e na acolhida aos refugiados, para que, não seja 

necessário, em uma situação mais drástica reintroduzir definitivamente os controles 

fronteiriços, pondo um fim no tratado e na Europa tal qual se conhece. 

 

 

 

 



 

59 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.4, n.1, jan/jun, 2019, p.44-61. ISSN: 2594-3839. 

REFERÊNCIAS 

AMARAL JUNIOR, ALBERTO E RATTON SANCHEZ, MICHELE (Orgs). União 
Europeia. São Paulo: Aduaneiras, 2002, p. 17. 
 
BUXUDO. As fontes e o âmbito de aplicação do direito da União Europeia. 
Disponível em:< http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.2.1.pdf> Acesso em: 
15/03/2017. 
 
COMISSÃO EUROPEIA. A UE e a crise dos refugiados. Disponível em:< 
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/pt/> Acesso em: 
28/03/2017. 
 
COMISSÃO EUROPEIA. Europa sem fronteiras: O Espaço Schengen. Disponível 
em:<https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-
library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pt.pdf> Acesso em: 
15/12/2016. 
 
COMISSÃO EUROPEIA. Sistema de Informações de Schengen (SIS II) entra em 
funcionamento. Disponível em:<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
309_pt.htm > Acesso em: 26/03/2017. 
  
D’ARCY, FRANÇOIS. União Europeia: instituições, políticas e desafios. Rio de 
Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2002. p. 37. 

EUROPEAN COMISSION. Schengen Information System. Disponível em:< 
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-
information-system_en> Acesso em: 26/03/2017. 

EUROPEAN COMISSION. Temporary Reintroduction so Border Control. 
Disponível em: <http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-
visas/schengen/reintroduction-border-control_en> Acesso em: 25/03/2017. 

GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO. Conselho da Europa. 
Convenção para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Carácter Pessoal. Disponível em:< 
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-
tratados-28-1-981-ets-108.html> Acesso em: 26/03/2016. 
 
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO. XI Fórum FAAP de discussão 
estudantil 2015. Disponível em: 
<http://www.faap.br/forum_2015/pdf/guias/GE_CE_v2.pdf> Acesso em: 29/03/2017. 
 
INFORMES E DOCUMENTOS. Terrorismo: a ameaça do século XXI. Disponível 
em:<http://www4.moderna.com.br/pnld2011/download/complementacao_pedagogica
/geografia/terrorismo_ameaca_do_seculo_xxi.pdf> Acesso em: 15/03/2017. 



 

60 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.4, n.1, jan/jun, 2019, p.44-61. ISSN: 2594-3839. 

 
LAUREANO, ABEL e RENTO, ALTINA. Consequências das Divergências entre os 
Estados no Desenvolvimento do “Espaço Schengen” da Europa. REVISTA DE 
DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 42: 96-116, 2014. Disponível em:< 
http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n42/n42a05.pdf> Acesso em: 29/03/2017. 

MILT, KRISTIINA. Gestão das fronteiras externas. Disponível em:< 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.4.pdf> Acesso em: 29/03/2017. 
 
MUNCHAU, WOLFGANG. É preciso acabar com a loucura de uma Europa sem 
fronteiras. Disponível em:< http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/wolfgang-
munchau/interior/a-europa-e-os-outros-4897183.html> Acesso em: 29/03/2017. 
 
NAÇÕES UNIDAS. Direitos Humanos e Refugiados. Disponível em:< 
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/Ficha_Informativa_20.pdf> Acesso em: 
26/03/2017. 

NEVILLE, DARREN. Livre circulação de pessoas. Disponível em:< 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.3.html
> Acesso em: 01 mar. 2017. 

NOVAK, PETR. O Tratado de Nice e a Convenção sobre o Futuro da Europa. 
Disponível:<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=
FTU_1.1.4.html> Acesso em 15/03/2017. 

OLIVEIRA, ODETE MARIA DE. União Europeia: processo de integração e 
mutação. Curitiba: Juruá, 1999. p. 123-124,377-378. 

PEREIRA NETO, MARIO. Direito, política, economia das Comunidades 
Europeias. São Paulo: Aduaneiras, 1994. p. 27. 
 
RAMOS, LUIZ FELIPE GONDIM. Origens da Primavera Árabe: Uma proposta de 
classificação analítica. Disponível 
em:http://bdm.unb.br/bitstream/10483/11377/1/2015_LuizFelipeGondimRamos.pdf> 
Acesso em: 29/03/2017. 
 
SILVA, NUNO MIGUEL PASCOAL DIAS PEREIRA DA. As “Primaveras Árabes”, 
suas principais consequências, e a política europeia de vizinhança. Disponível 
em:< https://www.revistamilitar.pt/artigo/933> Acesso em: 29/03/2017. 
 
UNHCR. Global Trends forced displacement in 2015. Disponível em:< 
http://www.unhcr.org/576408cd7#_ga=1.191028842.1975944966.1490141055> 
Acesso em: 29/03/2017. 
 
UNIAÕ EUROPEIA. Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen. Disponível 
em:<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)> 
Acesso em: 15/03/2017. 



 

61 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.4, n.1, jan/jun, 2019, p.44-61. ISSN: 2594-3839. 

UNIÃO EUROPEIA. Convenção sobre a determinação do Estado responsável 
pela análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-membro das 
Comunidades Europeias - Convenção de Dublin. Disponível em:< http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A41997A0819(01)> Acesso em: 
28/03/2017. 

UNIÃO EUROPEIA. Tratados da UE. Disponível em:<https://europa.eu/european-
union/law/treaties_pt> Acesso em 15/03/2017. 

 


