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RESUMO:  

O objetivo deste trabalho é avaliar se é possível ou não o Tribunal de Justiça da União 

Européia controlar a legalidade das Resoluções do Conselho de Segurança da ONU, à luz do 

caso Kadi. Com base no posicionamento adotado pelo Tribunais de Justiça da União Européia 

no caso, cujo fim precípuo é proteger os direitos fundamentais dos indivíduos e garantir o 

respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados da União Européia, chega-se à 

conclusão de que é possível controlar a legalidade das Resoluções do Conselho de Segurança, 

à luz dos direitos fundamentais e das regras de jus cogens. Tal possibilidade produz efeitos 

diretos e indiretos, favorecendo uma nova articulação entre o direito da União Européia e o 

Direito Internacional. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Direito Internacional — União Européia — Nações Unidas — Conselho de Segurança— 

direitos fundamentais — jus cogens — controle de legalidade.  
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ABSTRACT:  

The purpose of this Article is to analyze whether the Court of Justice of the European 

Community can review the lawfulness of UN Security Council Resolutions, in light of the 

judgment in Kadi. Based on the standpoint of the European Court of Justice in the case, 

whose main objective is to protect the fundamental rights of citizens and guarantee the respect 

of the interpretations and enforcement of the European Union Treaties, the Article concludes 

that it is in fact possible to review the lawfulness of the Security Council Resolutions, based 

on fundamental rights and on the rules of jus cogens. Such conclusion produces direct and 

indirect effects, fostering a new relationship between European Union Law and International 

Law.  

 

KEY WORDS:  

International Law — European Union — United Nations — Security Council — fundamental 
rights — jus cogens — review of lawfulness.      
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INTRODUÇÃO 

 

Com base no princípio da primazia do Direito Europeu1 desenvolvido pela 

jurisprudência da União Européia2, estabeleceu-se que a ordem jurídica européia prevalece 

sobre leis internas e, inclusive sobre as próprias Constituições dos Estados Membros 3. Após a 

instituição de uma nova ordem jurídica sui generis4, surge uma importante e atual discussão 

acerca da possibilidade de se reconhecer a primazia do direito europeu sobre a ordem jurídica 

internacional, sobretudo com relação às resoluções do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. 

No presente estudo, será analisada a relação entre o direito europeu e o direito 

internacional público à luz do recente caso Yassin Abdullah Kadi e Al Barakkat, que gerou 

polêmica no cenário internacional e poderá ser considerado um marco na jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Européia (TJUE)5, assim como na evolução do estudo sobre este 

                                                           
1 A partir de 1º de Dezembro de 2009, data da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a União Européia dotou-
se de personalidade jurídica e retomou as competências anteriormente conferidas à Comunidade Européia. O 
direito comunitário torna-se, portanto, o direito da União. Neste trabalho, a expressão direito comunitário será 
ainda assim utilizada, quando for citada a jurisprudência anterior do Tribunal. 
2
 O princípio da primazia do direito comunitário foi consagrado no caso Costa v. ENEL, em que o Tribunal de 

Justiça estabeleceu que o Tratado CE instituiu “Uma ordem jurídica própria...uma Comunidade de duração 
ilimitada, dotada de atribuições próprias, de personalidade, de capacidade jurídica, de capacidade de 
representação internacional e, mais precisamente, de poderes reais decorrentes de uma limitação de 
competências ou de uma transferência de atribuições dos Estados à Comunidade...” Ac. de 15 de julho de 1964. 
Costa v. ENEL. Proc C-6/64, disponível em http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm 
3 No caso Simmenthal, C-106/77, por exemplo, foi reconhecida a soberania da ordem jurídica da União 
Européia. “Le juge national chargé d´appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit 
communitaire, a l´obligation d´assurer le plein effet de ces normes, em laissant au besoin inappliquée, de sa 
propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même posterieure (...)” JACQUÉ, Jean 
Paul. Droit Institutionnel de L´Union Européenne. 4ª Edition, Dalloz. Paris, 2006. p. 505. Tradução livre: “O 
juiz nacional deverá aplicar, dentro de sua jurisdição, as disposições da legislação comunitária, estando obrigado 
a dar pleno efeito a tais disposições, deixando de aplicar, por sua própria autoridade, qualquer disposição 
contrária da legislação nacional, mesmo que posterior”. 
4“C´est ce qui fait as spécificité, laquelle conduit souvent à qualifier l`Union et son ordre juridique de sui 
generis.” BLUMANN, Claude; DUBOUIS, Louis. Droit Institutionnel de L´Union européenne. 3e édition. 
Paris: Lexis Nexis Litec, 2007. p. 417. Tradução livre: “É tal especificidade que muitas vezes leva à qualificação 
da União Européia como uma ordem jurídica sui generis”. 
5 Criado em 1952, a missão do Tribunal de Justiça da União Européia (TJUE) consiste em “garantir o respeito do 
direito na interpretação e aplicação dos Tratados”. O TJUE configura, assim, como a principal autoridade 
judiciária da União Européia e vela pela aplicação e a interpretação uniformes do direito da União. No âmbito 
desta missão, o TJUE tem as seguintes funções: (i) Fiscalizar a legalidade dos atos das instituições da União 
Européia; (ii) Assegurar o respeito, pelos Estados-Membros, das obrigações decorrentes dos Tratados; e (iii) 
Interpretar o direito da União a pedido dos juízes nacionais. 
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tema. Yassin Abdullah Kadi, residente na Arábia Saudita, e a Al Barakaat International 

Foundation, com sede na Suécia, foram acusados pelo Comitê de Sanções do Conselho de 

Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) como associados a Osama Bin Laden, à 

Al-Qaida e aos talibãs6. Através da Resolução 1267 de 1999, o Conselho de Segurança 

estabeleceu, originalmente, que todos os Estados membros da ONU deveriam, 

obrigatoriamente, congelar os fundos financeiros controlados direta ou indiretamente por tais 

pessoas ou entidades suspeitas.  

De forma a implementar a referida Resolução do Conselho, a União Européia adotou o 

Regulamento (CE) n.° 881/2002 do Conselho, datado de 27 de Maio de 2002, que determina 

certas medidas restritivas específicas que deverão ser aplicadas contra pessoas e entidades 

associadas a Osama Bin Laden, à Al-Qaida e aos talibãs. Assim, todos os Estados membros 

da ONU estariam obrigados a aplicar sanções a tais indivíduos7. Como regra geral, o 

Regulamento teria efeito direto nas ordens jurídicas internas dos Estados-membros e estaria 

hierarquicamente superior a quaisquer normas de direito interno.  

O Regulamento determina que uma das medidas que devem ser aplicadas pelo Estado-

membro consiste no congelamento dos fundos financeiros dessas pessoas e entidades 

suspeitas, cujos nomes são incluídos numa listagem de “pessoas suspeitas de apoiar o 

terrorismo”, anexa ao Regulamento Europeu. Assim, no caso sob análise, em 19 de Outubro 

de 2001, os nomes de Y. A. Kadi e da Al Barakaat foram incluídos à referida lista como sendo 

suspeitos de estarem envolvidos com a atividade terrorista.  

Inconformados, os réus interpuseram recursos de anulação do Regulamento no 

Tribunal Geral8, sob o argumento de que o referido Regulamento infringia alguns de seus 

direitos fundamentais, tais como o direito a ampla defesa, ao contraditório e o direito à 

propriedade, e que o Conselho de Segurança não poderia violar tais direitos sem justificação e 

apresentação de provas perante o Tribunal de Justiça Europeu.  

Kadi alegou ainda que seria detentor de direitos humanos conferidos a todos os 

cidadãos protegidos pela ordem jurídica da União Européia, e que, sendo uma ordem jurídica 
                                                           
6 Acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos C-402/05 P e C-415/05P. 3 de setembro de 2008. 
Disponível em: http://curia.europa.eu  
7
 Artigo 25 da Carta das Nações Unidas: “Os Membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as 

decisões do Conselho de Segurança, de acordo com a presente Carta”. 
8
 O Tribunal de Justiça a União Européia (TJUE) é composto por três jurisdições: o Tribunal de Justiça, o 

Tribunal Geral, e o Tribunal da Função Pública.  
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independente da ONU, a Resolução do Conselho de Segurança não poderia prevalecer sobre 

tais direitos. O argumento era o de que, sob uma perspectiva dualista, a Resolução das Nações 

Unidas não poderia penetrar na ordem jurídica européia, que seria, em tese, independente da 

ordem internacional. 

O julgamento do caso Kadi pelos tribunais europeus levanta os seguintes 

questionamentos: teria o TJUE competência para exercer um controle indireto de legalidade 

sobre normas no âmbito de direito internacional? E, mais especificamente, poderia 

desconsiderar a aplicação de uma Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

que foi internalizada através de um Regulamento e considerada de cumprimento obrigatório 

pelos Estados-membros? Estes são alguns dos questionamentos que serão abordados ao longo 

deste trabalho, apresentando diferentes perspectivas sobre a questão. O objetivo do trabalho, 

portanto, é avaliar se é possível ou não controlar a legalidade das Resoluções do Conselho de 

Segurança.  

Trata-se de um debate atual, já que nunca nenhum outro tribunal internacional ou 

regional sustentou que sanções impostas pelo Conselho de Segurança na luta contra o 

terrorismo infringem certos direitos fundamentais. No presente trabalho, serão abordados os 

posicionamentos divergentes tanto do Tribunal geral (1) quanto do T.J.U.E. (2), que acaba por 

reconhecer, pela primeira vez, a possibilidade de anulação, pelo TJUE, de um regulamento 

que executava uma Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sob o 

fundamento da ilegalidade do mesmo. Além disso, a decisão representa a primeira vez em que 

o Tribunal expressamente confirmou sua jurisdição e competência para exercer um controle 

de legalidade de uma medida do Conselho de Segurança9. Por esse motivo, surgem 

questionamentos acerca dos possíveis efeitos do caso Kadi que serão, ao final, avaliados sob 

diferentes perspectivas no presente trabalho (3).  

 

 

 

                                                           
9 ZGONEC-ROZEJ, Misa. Yassin Abdullah Kadi & Al Barakaat International Foundation v. Council & 
Comission. Joined Cases C-402/05 P & C-415/05 P. The American Journal of International Law , Vol. 103, 
No. 2. Apr., 2009. P. 308. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/20535153. Acessado em 03 de maio de 
2011. 
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1. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLAR A LEGALIDADE DAS  RESOLUÇÕES 

DO CONSELHO DE SEGURANÇA: A POSIÇÃO DO TRIBUNAL GER AL 

 

O Tribunal Geral, em 21 de setembro de 2005, julgou improcedentes todas as 

alegações dos réus e manteve a integridade do Regulamento. A decisão deste Tribunal 

respaldou-se no fato de que, nos termos da Carta da ONU, todos os Estados-membros estão 

obrigados a dar cumprimento às resoluções do Conselho de Segurança e, assim, as jurisdições 

comunitárias não teriam competência, via de regra, para questionar a validade de tais 

resoluções de ordem internacional.  

Serão analisados em seguida os principais argumentos apresentados pelo Tribunal para 

fundamentar a decisão de primeira instância, quais sejam: A competência do Conselho da 

União Européia para impor sanções econômicas a particulares (1.1); A primazia do direito da 

ONU sobre o direito da União Européia (1.2); e Os limites de fiscalização da legalidade pelo 

Tribunal Geral: o jus cogens (1.3). 

 

1.1. A competência do Conselho da União Européia para impor sanções econômicas a 

particulares 

Na forma do artigo 60 combinado com o artigo 301, ambos do Tratado sobre o 

funcionamento da União Européia (“TUE”)10, é conferido ao Conselho da União Européia 

competência para fixar sanções econômicas e financeiras a países terceiros:  

“Artigo 60.o 
1. Se, no caso previsto no artigo 301.o, for considerada necessária uma 
acção da Comunidade, o Conselho, de acordo com o procedimento previsto 
no artigo 301.o, pode tomar, relativamente aos países terceiros em causa, as 

                                                           
10 Tratado sobre o funcionamento da União Européia (TUE). A partir de 1 de Dezembro de 2009, data da entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa O «Tratado que institui a Comunidade Europeia» passa a chamar-se «Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia» (n.º 1 do artigo 2.º do Tratado de Lisboa). Disponível em 
http://eurlex.europa.eu/pt/treaties/index.htm 



11 

 

 

 

medidas urgentes necessárias em matéria de movimentos de capitais e de 
pagamentos. 
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 297.o, e enquanto o Conselho não 
tiver tomado medidas ao abrigo do n.o 1, um Estado-Membro pode, por 
razões políticas graves e por motivos de urgência, tomar medidas unilaterais 
contra um país terceiro relativamente aos movimentos de capitais e aos 
pagamentos. A Comissão e os outros Estados-Membros são informados 
dessas medidas, o mais tardar na data da sua entrada em vigor.” 
 
“Artigo 301.o 
Sempre que uma posição comum ou uma acção comum adoptada nos 
termos das disposições do Tratado da União Europeia relativas à política 
externa e de segurança comum prevejam uma acção da Comunidade para 
interromper ou reduzir, total ou parcialmente, as relações económicas com 
um ou mais países terceiros, o Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, toma as medidas urgentes 
necessárias.”  

 

Com base nesses dispositivos do, o Tribunal argumentou que, tendo em vista a 

possibilidade de o Conselho da UE de impor sanções econômicas e financeiras a países, 

entende-se, por analogia, que este órgão também teria competência, sob o mesmo 

fundamento11, para impor sanções econômicas e financeiras a particulares, como é o caso do 

congelamento de fundos12.  

 

1.2. A primazia do direito da ONU sobre o direito da União Européia 

 

Segundo o entendimento do Tribunal, como membros das Nações Unidas, os Estados-

membros concordaram em cumprir as decisões tomadas pelo Conselho de Segurança, no 

interesse maior da manutenção da ordem, segurança e paz internacionais, na forma dos 

Artigos 24 e 25 da Carta da ONU. As obrigações impostas a um Estado-membro sob o 

Capítulo VII da Carta, que trata das “Ações relativas a ameaças à paz, ruptura da paz e atos de 

agressão”, devem prevalecer sobre qualquer outro tratado internacional a que o Estado possa 

estar sujeito. Para o Tribunal, as obrigações dos Estados membros da ONU decorrentes da 

Carta das Nações Unidas prevalecem sobre quaisquer outras obrigações, inclusive sobre 
                                                           
11 Artigos 301 e 60 do TUE c/c Artigo 308 TUE.  
12 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância nos processos T-306/01 e T-315/01. 21 de setembro de 2005. 
Disponível em http://curia.europa.eu/  
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aquelas decorrentes da Convenção Européia dos Direitos do Homem e do Tratado UE. O 

Artigo 103 da Carta da ONU prevê o seguinte:  

“Artigo 103: No caso de conflito entre as obrigações dos Membros das 
Nações Unidas, em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de 
qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas 
em virtude da presente Carta.” 
 

Com base no que preceitua o dispositivo, estabeleceu-se a possibilidade de 

desconsiderar ou afastar a aplicação de qualquer lei internacional, comunitária ou estabelecida 

por convenção, para a aplicação das Resoluções do Conselho de Segurança13. Resta evidente, 

portanto, a primazia da Carta da ONU à luz deste dispositivo. E, apesar de a União Européia 

não ser membro da ONU, o Tribunal considera que ela também está vinculada pelas 

obrigações decorrentes da Carta. Isto é, não faria sentido a União Européia poder violar as 

obrigações que vinculam os seus Estados-Membros. Pelo contrário; a União deveria adotar 

todos os meios necessários para garantir que os seus Estados cumpram tais obrigações.  

Segundo CARDWELL, FRENCH e WHITE14, apesar de alguns autores terem 

acolhido positivamente a decisão do Tribunal Geral de reconhecer a primazia do sistema legal 

da ONU sobre o sistema europeu, o argumento de que a UE não poderia controlar a legalidade 

de um Regulamento interno só porque foi adotado para implementar uma Resolução da ONU, 

principalmente por se tratar de medida que infringia direitos fundamentais protegidos pela 

UE, parece incompatível com o próprio sentido da jurisprudência da UE no que tange à 

proteção dos direitos fundamentais, como se demonstrará no capítulo seguinte (2.2.1.).   

 

1.3. Os limites de fiscalização da legalidade pelo Tribunal Geral: o jus cogens 

                                                           
13 MILANOVIC, Marko, Norm Conflict in International Law: Whither Human Rights?, Duke Journal of 
Comparative & International Law , Vol. 20, No. 1, 2009. Disponível em SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1372423 
14 CARDWELL, Paul James; FRENCH, Duncan; WHITE, Nigel. Decisions of International Courts and 
Tribunals. Edited by J Craig Barker. International and Comparitive Law Quarterly , Vol 58, January 2009. p. 
233. Disponível em http://journals.cambridge.org. Acessado em 05 maio 2011.  
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O Tribunal ressalva que o Regulamento15 que institui as medidas restritivas contra 

particulares associados às atividades mencionadas apenas dá execução às resoluções do 

Conselho de Segurança. Isto é, qualquer controle de legalidade desse regulamento significaria 

um controle, mesmo que indireto, da legalidade das decisões do Conselho. Com base na regra 

do primado do direito da ONU sobre o direito da União Européia, o Tribunal não teria 

competência, a priori, para exercer esse controle de legalidade. 

Contudo, à luz das regras superiores do direito internacional que constituem o jus 

cogens, o Tribunal Geral seria considerado competente para exercer o controle da legalidade 

do Regulamento e, indiretamente, a legalidade das decisões do Conselho de Segurança da 

ONU. O jus cogens deve ser compreendido como uma ordem pública internacional, 

abrangendo normas imperativas que visam à proteção universal dos direitos fundamentais da 

pessoa humana, não sendo passíveis de questionamento nem pelos Estados-membros, 

tampouco pela ONU.  Assim é o entendimento consolidado na Convenção de Viena de 196916 

sobre o direito dos Tratados, em seu artigo 53º:  

“Artigo 53 
Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional 
Geral (jus cogens) 
É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma 
norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente 
Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma 
norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados 
como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que 
só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da 
mesma natureza.” 

 

De acordo com DINH, DAILLIER e PELLET, não há hierarquia a priori entre as 

fontes formais de direito internacional, porém, “o único caso em que se pode, com efeito, 

aplicar o princípio hierárquico é o de um conflito entre uma norma <imperativa> (jus cogens) 

e uma outra norma, convencional ou costumeira”17.  

                                                           
15

 Regulamento CE nº 881/2002 do Conselho da União Européia, de 27 de Maio de 2002, que institui certas 
medidas restritivas específicas contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, à rede 
Al-Qaida e aos talibãs, e que revoga o Regulamento (CE) nº 467/2001.  
16

 Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Assinado em Viena em 26 de maio de 1969 e com entrada 
em vigor em 27 de janeiro de 1980. Disponível em http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm 
17 DINH, Nguyen Quoc; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2a Edição. 
Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2003. p. 117. 
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Não obstante, o Tribunal Geral considerou que o congelamento dos fundos dos réus 

não constituiu uma violação aos seus direitos fundamentais protegidos pelo jus cogens, uma 

vez que o Regulamento ora impugnado permite expressamente derrogações, pelos 

interessados, para que sejam tornados acessíveis os fundos para as necessidades básicas 

humanas. Por tal motivo, entendeu-se que a medida restritiva não causaria um tratamento 

desumano ou degradante para os réus.  

O Tribunal sustentou, igualmente, que não houve a violação arbitrária do direito à 

propriedade dos réus. O congelamento de fundos seria uma medida cautelar necessária na luta 

da ONU contra o terrorismo internacional, e tal medida não constituiria uma confiscação da 

propriedade, já que não viola a essência do direito de propriedade dos particulares, mas 

apenas a utilização da mesma.  

Além disso, o Tribunal Geral defende que nenhuma norma do jus cogens demanda a 

audição pessoal dos interessados pelo comitê de sanções, não tendo ocorrido, assim, violação 

aos direitos de defesa dos réus. Argumentou-se que o direito de defesa poderia ser limitado 

quando o Conselho de Segurança entender que a comunicação dos fatos e elementos de prova 

contra os réus poderia colocar em risco a segurança da comunidade internacional, como foi 

considerado no caso. 

No tocante ao direito a um recurso jurisdicional efetivo, o Tribunal lembra que ele, no 

âmbito do recurso interposto pelos interessados, exerce uma fiscalização integral da 

legalidade do Regulamento impugnado com relação ao respeito, pelas instituições européias, 

das regras de competência e de legalidade. O Tribunal Geral também exerce a fiscalização 

sobre a legalidade do Regulamento sob a perspectiva da adequação formal e material, da sua 

coerência interna e da sua proporcionalidade com relação às Resoluções do Conselho de 

Segurança. E, por último, o Tribunal fiscaliza a legalidade do regulamento, e, indiretamente a 

legalidade das resoluções do Conselho, à luz do jus cogens. 

Ao Tribunal Geral não caberia exercer a fiscalização indireta da conformidade das 

resoluções do Conselho de Segurança com os direitos fundamentais protegidos pela ordem 

Européia, tampouco averiguar a existência de erro na análise dos fatos que o Conselho de 

Segurança utilizou para tomar as medidas. E, por fim, não caberia ao Tribunal fiscalizar 

indiretamente a oportunidade e proporcionalidade de tais medidas. Nesse sentido, sem a 

existência de uma jurisdição internacional competente para a análise de recursos interpostos 
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contra as decisões do Comitê de Sanções18, os interessados não disporiam de nenhuma via de 

recurso.   

Não obstante, o Tribunal Geral entendeu que tal lacuna recursal não fere o jus cogens, 

tendo em vista que o direito de acesso aos Tribunais não é absoluto, podendo ser relativizado. 

Nesse caso específico, deveria ser feita uma ponderação entre o direito de recurso e a 

imunidade de jurisdição a que faz jus o Conselho de Segurança. Fazendo essa análise, foi 

entendido que os interesses dos réus de recorrer ao Tribunal não devem prevalecer sobre o 

interesse geral da manutenção de paz e segurança internacionais, em face de uma ameaça 

identificada pelo Conselho de Segurança.  

E, com base nos fundamentos acima expostos, o Tribunal Geral negou provimento aos 

recursos interpostos pelos réus. Das decisões de primeira instância cabe recurso, limitado a 

questões de direito, para o Tribunal de Justiça da União Européia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Com fundamento no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança poderá criar Comitês 
de Sanções específicos para auxiliar na implementação de cada Resolução. Foi criada, nesse caso, um “Comitê 
de Sanção de Al Qaida e Taliban”, além do “Comitê Contra-Terrorismo”. Disponível em 
http://www.un.org/sc/committees/1267/ 
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2. A POSSIBILIDADE DE CONTROLAR A LEGALIDADE DAS RESOL UÇÕES DO 

CONSELHO DE SEGURANÇA: A POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUS TIÇA DA 

UNIÃO EUROPÉIA  

Kadi e Al Barakaat interpuseram recursos das decisões do Tribunal Geral para o 

Tribunal de Justiça da União Européia (TJUE), alegando que o Conselho não seria 

competente para adotar o Regulamento19 e que tal Regulamento infringia vários de seus 

direitos fundamentais, como o direito de propriedade e o direito de defesa20. Como já exposto, 

o Tribunal Geral julgou improcedentes todos os fundamentos sustentados e decidiu por não 

anular o Regulamento. Aquele Tribunal entendeu que as jurisdições comunitárias não teriam 

competência, em princípio, para fiscalizar a validade do referido Regulamento, tendo em vista 

que os Estados-Membros são obrigados a obedecer às Resoluções do Conselho de Segurança. 

 Tal posicionamento difere daquele adotado no acórdão do T.J.U.E. (2.2), que segue as 

orientações do Advogado-Geral Miguel Poiares Maduro (2.1), no sentido de admitir a 

possibilidade de um controle indireto da legalidade das Resoluções do Conselho de 

Segurança. 

 

2.1. A opinião do Advogado-Geral  

É imprescindível incluir a opinião do Advogado-Geral Miguel Poiares Maduro, que, 

em 16 de janeiro de 2008, havia sugerido que a Corte anulasse o acórdão do Tribunal Geral, 

assim como o Regulamento ora impugnado na parte em que diz respeito à Y. Kadi21. Vale 

lembrar que no âmbito do TJUE, o papel do Advogado Geral é de oferecer uma opinião 

acerca de como o Tribunal deverá decidir um determinado caso22. Tal opinião não vincula a 

                                                           
19 Regulamento (CE) nº 881/2002 do Conselho da União Européia.  
20 Acórdão do Tribunal de Justiça. Op. Cit.  
21 Conclusões do advogado-geral no processo C-402/05. Disponível em: http://curia.europa.eu  
22 Na forma do art. 222º do Tratado da União Européia, cabe ao advogado-geral “apresentar publicamente, com 
toda a imparcialidade, e independência, conclusões fundamentais sobre as causas (...) que requeiram a sua 
intervenção”. Importante ressaltar que o advogado-geral não é representante de interesses determinados, mas sim 
um membro independente do Tribunal com o objetivo de trazer ao processo a informação minuciosa e 
fundamentada de um jurisconsulto imparcial. in CAMPOS, João Mota. Manual de Direito Comunitário. O 
Sistema Institucional, A Ordem Jurídica, O Ordenamento Econômico da União Européia. 5ª edição. 
Coimbra Editora: Março 2007. p. 181. 
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decisão do Tribunal, mas é extremamente influente, e, na maior parte dos casos, o Tribunal 

adere à sua opinião23.  

O Advogado-Geral Poiares Maduro entendeu que o Tribunal Geral cometeu um 

verdadeiro erro de direito ao afirmar que os tribunais não teriam competência para fiscalizar o 

regulamento. Para Poiares Maduro,  

“(...) são os tribunais comunitários que determinam os efeitos das 
obrigações internacionais no ordenamento jurídico comunitário segundo as 
condições estabelecidas pelo direito comunitário. (...) a relação entre o 
direito internacional e o ordenamento jurídico comunitário é regulada pelo 
próprio ordenamento jurídico comunitário e o direito internacional apenas 
pode produzir efeitos nas condições estabelecidas pelos princípios 
constitucionais da Comunidade. O mais importante desses princípios é o de 
que a Comunidade se baseia no respeito dos direitos fundamentais e no 
princípio do Estado de Direito24.” 

 

Em sua opinião, seria inadmissível suprimir princípios gerais do direito europeu e 

privar indivíduos de seus direitos fundamentais sob a alegação da necessidade de uma medida 

para a paz e segurança internacionais. Além disso, afirma que os efeitos jurídicos de uma 

decisão do TJUE se limitam ao ordenamento jurídico europeu, e não ultrapassariam os limites 

do ordenamento europeu, como foi alegado na decisão de primeira instância.  

Por fim, o advogado-geral declara que, tendo em vista que não há qualquer mecanismo 

de fiscalização judicial por um tribunal independente ao nível da ONU: 

“a Comunidade não pode ser dispensada da obrigação de proceder à 
fiscalização judicial das medidas de implementação das resoluções do 
Conselho de Segurança. Se isso suceder, a inexistência daí resultante de 
qualquer possibilidade de Y. Kadi obter uma fiscalização independente 
viola os seus direitos fundamentais e é inaceitável numa comunidade 
baseada no princípio do Estado de Direito. Conseqüentemente, o 
regulamento deve ser anulado na parte em que lhe diz respeito” 25.  

 

 

                                                           
23 DE BÚRCA, Gráinne. The International Legal Order after Kadi. Harvard International Law Journal , Vol. 
51, Number 1, Winter 2010. p. 22-23.  
24 Conclusões do advogado-geral no processo C-402/05. 3 de setembro de 2008.  Disponível em: 
http://curia.europa.eu 
25 Idem.    
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2.2. O Acórdão do Tribunal de Justiça da União Européia  

Em sua decisão, o TJUE anulou os acórdãos do Tribunal Geral, por entender ser 

plenamente possível a fiscalização da legalidade dos atos comunitários à luz dos direitos 

fundamentais (2.2.1) e, ainda, que o congelamento de fundos constitui uma violação do direito 

de defesa e de uma fiscalização jurisdicional efetiva (2.2.2).  

 

2.2.1.  A fiscalização da legalidade dos atos comunitários à luz dos direitos 

fundamentais  

O TJUE confirmou a competência do Conselho para adotar o Regulamento, porém, 

entendeu que o Tribunal Geral cometeu um verdadeiro erro de direito ao declarar que as 

jurisdições comunitárias não teriam competência para fiscalizar a legalidade do Regulamento.  

Para o TJUE, seguindo o entendimento do Advogado-Geral, a fiscalização da 

legalidade de atos comunitários à luz dos direitos fundamentais deve ser considerada 

imprescindível para a proteção das garantias constitucionais decorrentes do Tratado UE. 

Nesse sentido, um acordo internacional não poderia por em causa garantias constitucionais 

estabelecidas por uma comunidade de direito, enquanto sistema jurídico autônomo. Nessas 

hipóteses, o Tribunal não só pode como deve realizar o controle. Esse é o entendimento 

proferido no acórdão, veja-se: 

“Resulta igualmente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o respeito 
dos Direitos do Homem é um requisito da legalidade dos actos comunitários 
(parecer 2/94, já referido, n.° 34) e que na Comunidade não se podem 
admitir medidas incompatíveis com o respeito desses direitos (acórdão de 
12 de Junho de 2003, Schmidberger, C-112/00, Colect., p. I-5659, n.° 73 e 
jurisprudência aí citada). (...) as obrigações impostas por um acordo 
internacional não podem ter por efeito a violação dos princípios 
constitucionais do Tratado CE, entre os quais figura o princípio segundo o 
qual todos os actos comunitários devem respeitar os direitos fundamentais, 
constituindo este respeito um requisito da sua legalidade que compete ao 
Tribunal de Justiça fiscalizar no âmbito do sistema completo de vias de 
recurso estabelecido pelo mesmo Tratado26”.  

 

                                                           
26 Acórdão do Tribunal de Justiça. Op. Cit.  



19 

 

 

 

Entre essas garantias fundamentais citadas no trecho do acórdão, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia27 prevê expressamente o direito de propriedade (Art. 17), o 

direito a não discriminação (Art. 21), o direito da presunção de inocência e o direito de defesa 

(Art. 48), conforme se depreende da leitura dos artigos abaixo.  

“Artigo 17. o  
Direito de propriedade  
Todas as pessoas têm o direito de fruir da propriedade dos seus bens 
legalmente adquiridos, de os utilizar, de dispor deles e de os transmitir em 
vida ou por morte. Ninguém pode ser privado da sua propriedade, excepto 
por razões de utilidade pública, nos casos e condições previstos por lei e 
mediante justa indemnização pela respectiva perda, em tempo útil. A 
utilização dos bens pode ser regulamentada por lei na medida do necessário 
ao interesse geral.” 
(...) 
“Artigo 21. o  
Não discriminação  
1. É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor 
ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou 
convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, 
riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual.  
2. No âmbito de aplicação dos Tratados e sem prejuízo das suas disposições 
específicas, é proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade.” 
(...) 
“Artigo 48. o  
Presunção de inocência e direitos de defesa  
1. Todo o arguido se presume inocente enquanto não tiver sido legalmente 
provada a sua culpa.  
2. É garantido a todo o arguido o respeito dos direitos de defesa.” 

 

Portanto, permitir uma violação a um desses direitos fundamentais seria o mesmo que 

permitir uma violação à própria Carta de Direitos Fundamentais da União Européia, ou seja, 

uma das principais razões de existência da União.  

Também sobre este ponto, cabe acrescentar uma interessante observação feita por 

BÚRCA28 de que em seu acórdão, o TJUE se limitou a se referir a “um acordo internacional 

(...)” qualquer, sem mencionar especificamente que o “acordo” em questão seria nada menos 

do que a Carta das Nações Unidas. Para o autor, isso se deve ao fato de que o TJUE entende 

que “a Carta da ONU, as Resoluções do Conselho de Segurança, bem como qualquer outra 

norma de direito internacional existem num patamar distinto e não podem questionar ou 

                                                           
27 Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia de 30 de Março de 2010, substitui a Carta proclamada em 
7 de Dezembro de 2000 a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.  
28 Op. Cit. p. 24.  
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influenciar a natureza, o significado ou a prevalência dos princípios fundamentais do direito 

da UE.” 29.  

Importante observar que, para o Tribunal, tal fiscalização não constituiria um controle 

direto sobre a Resolução internacional; mas sim um controle sobre o ato comunitário que 

internaliza a Resolução. Configuraria, portanto, uma fiscalização indireta30. O raciocínio feito 

é de que seria uma contradição permitir que um ato do direito europeu contrariasse direitos 

fundamentais previstos pelo próprio Tratado da União Européia.  

É assim que se posiciona, por exemplo, DINAH SHELTON31 ao afirmar que o 

Tribunal possui sim competência para fiscalizar, de forma indireta, a legalidade das 

Resoluções do Conselho de Segurança através do Regulamento. Para a autora, o poder em 

regra considerado inquestionável e ilimitado do Conselho de segurança não pode ser 

considerado absoluto, sob pena de por em jogo todo o arcabouço de direitos humanos 

construídos desde o fim da 2ª Guerra Mundial. O controle indireto constituiria, portanto, uma 

verdadeira exceção à regra do poder ilimitado do Conselho de Segurança. Assim é o 

entendimento do Tribunal proferido em seu acórdão: 

 

 “(...) o Tribunal de Primeira Instância está habilitado a fiscalizar a 
legalidade do regulamento impugnado e, de maneira indirecta, a legalidade 
das decisões do Conselho de Segurança a que esse regulamento dá 
execução, à luz das regras superiores do direito internacional geral que 
constituem o jus cogens, entendido como uma ordem pública internacional 
a que nem os Estados membros nem as instâncias da ONU podem derrogar. 
Fazem parte deste, designadamente, as normas imperativas que visam a 
protecção universal dos direitos fundamentais da pessoa humana32.” 

 

Segundo ALFRED VERDROSS33 o critério para se definir as regras de jus cogens 

reside no fato de que elas não existem para satisfazer interesses individuais de Estados, mas 

sim para o interesse maior da comunidade internacional como um todo. Por tal motivo, tais 

                                                           
29 Op. Cit. p. 24. 
30 Acórdão do Tribunal de Justiça. Op. Cit.  
31 SHELTON, Dinah. Normative Hierarchy in International Law. The American Journal of International 
Law, Vol. 100, No. 2 (Apr., 2006). P. 311.  
32 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância nos processos T-306/01 e T-315/01. 21 de setembro de 2005. p. 2 
33 VERDROSS, Alfred. Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law. The American Journal of 
International Law , Vol 60, No. 1 , janeiro 1966. p. 58. 
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regras são absolutas. Na mesma linha de pensamento, CARDWELL, FRENCH e WHITE34 

lembram que, além de o Conselho de Segurança estar vinculado às normas de jus cogens, sua 

atuação também está limitada pelos objetivos e princípios da Carta da ONU, e, por isso, não 

poderia adotar medidas que obrigam os Estados-membros a desconsiderar o conjunto de 

direitos humanos.  

O TJUE entendeu que o Tribunal europeu teria sim competência para exercer um 

controle de validade dos atos comunitários à luz dos direitos fundamentais, reconhecendo a 

União Européia como um sistema jurídico autônomo. Para RÉGIS CHEMAIN35, o TJUE 

salientou que as jurisdições comunitárias devem exercer um controle, em princípio pleno, de 

todos os atos comunitários à luz dos direitos fundamentais, que fazem parte dos princípios 

gerais do direito europeu. O princípio do respeito pelos direitos fundamentais constitui a 

própria razão de ser da ordem jurídica comunitária, expressamente consagrado no Tratado UE 

e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia36. 

Além disso, SHELTON37 sustenta que esta surpreendente conclusão foi racionalizada 

pela declaração do TJUE de que a Carta da ONU “pressupõe a existência de princípios 

mandamentais do direito internacional, e, especificamente, a proteção dos direitos 

fundamentais da pessoa humana38”. Na opinião da autora, portanto, a observância dos direitos 

fundamentais do jus cogens constituiriam o único limite ao efeito vinculante das Resoluções 

do Conselho. Sobre este último ponto, há uma sutil discordância. Para ZGONEC-ROZEJ39, 

por exemplo, as normas do jus cogens não constituiriam o único entrave às Resoluções do 

Conselho. O Conselho de Segurança deve sempre atuar dentro dos limites da Carta da ONU e, 

na execução de suas medidas, deve atuar de acordo com os objetivos e princípios da ONU. 

Assim preceitua o Artigo 24 da Carta da ONU40:  

 
 
 

                                                           
34 Op. Cit. p. 237  
35 CHEMAIN, Régis. Les Suites de L`Arrêt Kadi. La Rencontre dês Droits (International, Communitaire et 
Interne). Revue du Marché commun et de l´Union européenne, nº 529, Paris: junho 2009.  
36 LOBO, Maria Teresa de Cárcomo. Manual de Direito Comunitário. 3ª Edição. Curitiba: Juruá, 2008. p. 165.  
37 Op. Cit. p. 311. 
38 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância nos processos T-306/01 e T-315/01. p. 2 
39 Op. Cit. p. 309.  
40 Carta das Nações Unidas, assinada em São Francisco em 26 de Junho de 1945, entrando em vigor em 24 de 
Outubro de 1945. 
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“Artigo 24 
1. A fim de assegurar pronta e eficaz ação por parte das Nações Unidas, 
seus Membros conferem ao Conselho de Segurança a principal 
responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais e 
concordam em que no cumprimento dos deveres impostos por essa 
responsabilidade o Conselho de Segurança aja em nome deles. 
2. No cumprimento desses deveres, o Conselho de Segurança agirá de 
acordo com os Propósitos e Princípios das Nações Unidas. As atribuições 
específicas do Conselho de Segurança para o cumprimento desses deveres 
estão enumeradas nos Capítulos VI, VII, VIII e XII.”  

 

Além dos limites encontrados nas regras imperativas de jus cogens, portanto, o 

Conselho também tem a obrigação de cumprir com o direito internacional, podendo 

desconsiderá-lo somente se entender necessário para a manutenção da paz e segurança 

internacionais.  

Com base nessa apreciação, o TJUE, em sua decisão de 3 de setembro de 2008, anulou 

o acórdão do Tribunal de Geral.  

 

2.2.2. Violação do direito de defesa e de uma fiscalização jurisdicional efetiva  

Quanto ao pedido de anulação do Regulamento interposto pelos réus, o Tribunal 

entendeu que, no caso concreto, a inclusão dos nomes dos recorrentes na lista das pessoas e 

entidades suspeitas de envolvimento na prática de terrorismo constitui uma nítida violação ao 

direito de defesa e a uma fiscalização jurisdicional efetiva41. No tocante a este último ponto, a 

fiscalização jurisdicional efetiva seria o dever da autoridade da União Européia de informar o 

indivíduo suspeito da decisão de incluí-lo na lista, de preferência no momento da inclusão, e 

sempre fornecendo uma razoável justificativa da necessidade da medida, a fim de que tais 

indivíduos pudessem exercer o seu direito de recurso da decisão. Em nenhum momento Kadi 

e Al Barakaat foram informados dos motivos para tal inclusão, em ofensa ao direito de defesa 

e de recurso dos mesmos. Por tais razões, o Tribunal anulou o regulamento do Conselho na 

medida em que este ordenou o congelamento dos fundos dos réus.  

                                                           
41 Acórdão do TJUE. Op. Cit.  
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Além disso, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE estabelece o Direito de defesa 

como direito fundamental da UE, na forma do seu Artigo 48:  

“Artigo 48. Presunção de inocência e direitos de defesa  
1. Todo o argüido se presume inocente enquanto não tiver sido legalmente 
provada a sua culpa.  
2. É garantido a todo o argüido o respeito dos direitos de defesa.” 

 

Considerando que o afastamento do Regulamento com efeitos imediatos poderia pôr 

em jogo a eficácia das medidas restritivas, tendo em vista que os indivíduos suspeitos 

poderiam, por sua vez, tomar medidas destinadas a impossibilitar o congelamento dos fundos, 

o Tribunal manteve os efeitos do Regulamento por um prazo improrrogável de três meses a 

contar da data desta decisão, para que o Conselho pudesse sanar as referidas violações42.   

Vemos, portanto, que o TJUE seguiu, em grande parte, a opinião dualista do 

Advogado Geral, com pequenas diferenças. Ambos se posicionaram no sentido de que a 

obrigação primária do TJUE é a de proteger os valores da ordem jurídica constitucional da 

UE, inclusive os direitos humanos europeus, independente de significar uma rejeição indireta 

de ações do Conselho de Segurança. Mas, enquanto o Advogado Geral tratou da questão das 

obrigações da UE em relação o direito internacional como sendo uma questão marginal ao 

caso, o TJUE abordou diretamente a questão, deixando clara a sua posição de que os tratados 

internacionais, inclusive a Carta da ONU e as Resoluções do CS, estão posicionadas 

hierarquicamente abaixo dos Tratados da UE43.  

 

 

 

 

 

                                                           
42 Acórdão do TJUE. Op. Cit.  
43 DE BÚRCA, Gráinne. Op. Cit. p. 29. 
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3.  EFEITOS DO ACÓRDÃO DO TJUE  

 

Após analisar os argumentos do acórdão do TJUE no caso Kadi, diversos autores 

discorreram sobre possíveis efeitos dessa decisão inovadora. Tais efeitos podem ser divididos 

em efeitos diretos (3.1) e indiretos (3.2). 

 

3.1. Efeitos Diretos 

Dentre os efeitos diretos da decisão, destacam-se: a garantia do direito de defesa 

(3.1.1), a eficácia e a autoridade das Resoluções do Conselho de Segurança (3.1.2) e o 

fortalecimento da ordem jurídica da União Européia (3.1.3).  

 

3.1.1. A garantia do direito de defesa  

Importante lembrar que, apesar de ter anulado o Regulamento, o TJUE concedeu ao 

Conselho da UE três meses para sanar as violações. Ao fazê-lo, às instituições da UE 

poderiam decidir como implementar a decisão do Tribunal. Entretanto, se a União decidisse 

modificar o regime sancionatório das Resoluções do Conselho de Segurança, tais mudanças 

poderiam ser contrárias às condições estabelecidas no regime sancionatório da ONU, o que 

constituiria um descumprimento das obrigações internacionais pela UE.  

Por esse motivo, logo após o julgamento de Kadi, a Comissão da UE solicitou ao 

Comitê de Sanções da ONU as razões de ter listado os réus como suspeitos. Após o 

recebimento de tais informações, a Comissão da UE comunicou aos réus para que eles 

pudessem ter uma oportunidade de se defenderem. Não obstante, a Comissão decidiu que a 

inclusão dos nomes de Kadi e Al Barakaat eram justificáveis por conta de sua associação com 

a rede Al Qaeda. Dessa vez, portanto, respeitou-se o direito a ampla defesa. Este 

procedimento permite que os indivíduos e entidades que se sintam prejudicados tragam ações 

perante as cortes européias.  
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Em 28 de Novembro de 2008, todavia, mais de um mês antes da expiração do prazo de 

três meses estabelecidos pelo TJUE, a Comissão adotou o Regulamento Nº 1190/2009, em 

que se ordenou a re-inclusão dos nomes dos réus no Anexo I do Regulamento 881/2002. 

Como esperado, em 26 de fevereiro de 2009, Kadi ajuizou um novo processo perante o 

Tribunal Geral. 

 

3.1.2. A eficácia e a autoridade das Resoluções do Conselho de Segurança  

Segundo MISA ZGONEC-ROZEJ44, a decisão não compromete a primazia das 

Resoluções do Conselho de Segurança no plano internacional, mas gera efeitos sobre a 

implementação das Resoluções no âmbito interno. Entretanto, a autora acredita que o 

Conselho de Segurança não deve se manter inerte diante da proliferações de julgamentos no 

mesmo sentido, sob pena de acarretar num descumprimento generalizado por parte dos 

Estados. Sobre essa questão, SHELTON45 acrescenta que o caso também mostra que as 

Resoluções internacionais tendem a ser tratadas de forma variável, dependendo mais em seu 

conteúdo do que em sua forma e processo de implementação. Diante das críticas, o Conselho 

de Segurança deveria rever e buscar aperfeiçoar o regime sancionatório a fim de enfatizar sua 

autoridade e a efetividade das suas medidas.  

 

3.1.3. O fortalecimento da ordem jurídica da União Européia  

Para o Professor GRÁINNE DE BÚRCA46, a decisão do caso Kadi e Al Barakaat 

poderá ser considerada a mais importante decisão do TJUE no tocante à relação entre a 

Comunidade Européia e a Ordem Jurídica Internacional. Muitos acadêmicos e agentes 

interessados no fortalecimento da autonomia da ordem da União Européia comemoraram a 

decisão. No entanto, BURCA adverte que, apesar da recepção calorosa, a natureza e os 

fundamentos da decisão devem ser analisados mais profundamente. A decisão representa uma 

expressiva mudança no papel convencional da Comunidade européia que poderia ser 

considerado, até então, como um agente comprometido com a ordem jurídica internacional.  

                                                           
44 Op. Cit. p. 311.  
45

 Op. Cit. p.322. 
46 Op. Cit. p.1.  
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No âmbito do estudo do direito internacional, a chamada visão “dualista”, ou 

“pluralista”, seria a concepção do direito internacional e o direito interno como dois sistemas 

jurídicos distintos, enquanto o “monismo” seria a concepção da existência de apenas uma 

única ordem jurídica. Segundo DINH, DAILLIER e PELLET47, a teoria monista sustenta que 

o direito internacional se aplica diretamente na ordem jurídica interna dos Estado, 

configurando uma “relação de interpenetração, tornadas possíveis por pertencerem a um 

sistema único baseado na identidade dos sujeitos (os indivíduos) e das fontes do direito (um 

fundamento <objectivo> e não processos que põem em execução a vontade dos Estados).” Já 

para os partidários do dualismo, “numa perspectiva extrema, são duas ordens jurídicas 

indiferentes uma à outra, as quais não têm outros pontos de contacto senão a responsabilidade 

internacional”.  

 É certo que o TJUE adotou uma visão nitidamente dualista em sua decisão no caso 

Kadi, ressaltando a separação entre o direito internacional do direito europeu. Cabe notar a 

semelhança com a postura da Suprema Corte Norte Americana no caso Medellin v. Texas48, 

em que foi estabelecida a separação entre o direito internacional e o direito constitucional 

interno dos Estados Unidos.  

Para BÚRCA49, ao invés de adotar uma postura fortemente dualista, O TJUE poderia 

(e deveria) ter seguido uma posição constitucionalista “leve”, que têm sido adotada, 

tradicionalmente, por este e outros tribunais europeus, para mediar a relação entre as normas 

dos diferentes sistemas jurídicos. O constitucionalismo “leve” é adotado por aqueles que 

acreditam na existência de uma comunidade internacional, havendo, portanto, a necessidade 

de existirem normas e princípios comuns e universais para a resolução de conflitos. Já o 

constitucionalismo “forte” seria a crença de uma unidade sistêmica, com um conjunto de 

regras e princípios básicos para governar na esfera global.  

BÚRCA50 acredita que o caso Kadi distingue-se dos demais pelo fato de que o conflito 

trata de algumas das normas mais importantes do sistema jurídico internacional moderno, 

quais sejam: o Artigo 103 da Carta das Nações Unidas, as normas jus cogens e Resoluções do 

Capítulo VII do Conselho de Segurança.  

                                                           
47

 Op. Cit., p. 96.  
48 Medellin v. Texas, 552 U.S. 491 (2008).  
49 Op. Cit., p. 3.  
50 Op. Cit., p. 4.  
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Para o autor, a linguagem utilizada e os fundamentos cuidadosamente escolhidos pela 

Corte sugerem que o TJUE propositalmente escolheu este momento oportuno para enviar uma 

“mensagem” no que diz respeito à relação entre o direito europeu e o direito internacional e, 

sobretudo, enfatizando a autonomia da ordem legal européia. Outra questão a se pensar é 

quem seria o público-alvo dessa mensagem. Para alguns, seria uma mensagem da Corte 

dirigida aos Estados-Membros da União Européia e suas respectivas cortes constitucionais, 

dizendo que a União Européia é uma ordem constitucional fundada num compromisso com 

direitos fundamentais. Outros entendem que seria uma mensagem da Corte direcionada ao 

Conselho de Segurança da ONU, sobre a necessidade de se realizar uma reforma no regime 

sancionatório. Para o autor, entretanto, existem vários possíveis públicos-alvos para uma 

decisão como a do TJUE no caso Kadi e que os fundamentos da decisão representam uma 

ambivalência na postura da União Européia com relação ao direito e à governança 

internacionais51.  

BÚRCA esclarece que, tradicionalmente, a União Européia têm adotado uma postura 

multilateral, em termos políticos, e constitucionalista, em termos jurídicos, o que sempre 

evidenciou um compromisso com o ordenamento jurídico internacional e suas instituições. A 

decisão de Kadi, entretanto, rompe com essa postura tradicional da UE, revelando uma 

posição mais pluralista, ao enfatizar a separação, autonomia e prevalência constitucional da 

ordem jurídica da EU sobre a ordem internacional52. 

Ao analisar a hierarquia normativa das normas internacionais, SHELTON53 explica 

que o sistema jurídico internacional está cada vez mais complexo, tendo em vista o 

crescimento das mais variadas formas de compromissos e acordos adotados para regular os 

comportamentos dos Estados com relação a conflitos transnacionais. Para JONATHAN 

CHARNEY54, há uma necessidade de a comunidade internacional desenvolver normas 

universais para lidar com conflitos internacionais. Segundo o entendimento do autor, normas 

universais são necessárias para lidar com problemas que ameaçam o bem-estar de todos os 

Estados, e tais normas deverão vincular a todos, “independentemente das normas internas dos 

estados”. De fato, jus cogens, por exemplo, “se distingue do direito internacional comum pois 

é baseado num direito natural aplicável a todos os sistemas legais, pessoas e ao direitos 

                                                           
51 Op. Cit. Pg. 4 
52 Op. Cit. Pg. 6-7.  
53 Op. Cit.  p. 322 
54 CHARNEY, Jonathan. In SHELTON, Dinah. Op. Cit. p. 323.  
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internacional”. Esta visão mais “monista” do direito internacional defende o estabelecimento 

de um consenso, definindo novas regras “universais”, reconhecendo que devem haver normas 

fundamentais universais hierarquicamente superiores, com base num “interesse comum 

humano55.”  

 

3.2. Efeitos Indiretos: Conselho de Segurança Vs. Direitos Humanos 

Quanto aos possíveis efeitos indiretos produzidos em decorrência da decisão do TJUE, 

vale ressaltar a relação entre o Conselho de Segurança e os Direitos Humanos, isto é, quanto 

aos limites da ação do Conselho de Segurança (3.2.1) e quanto aos limites do regime 

sancionatório do Conselho de Segurança (3.2.2).  

 

3.2.1. Os limites da ação do Conselho de Segurança 

Para RÉGIS CHEMAIN56, até agora não foi criada nenhuma solução para garantir 

efetivamente os direitos fundamentais das pessoas acusadas de envolvimento com o 

terrorismo. Uma sugestão do autor seria permitir que tais pessoas pudessem apelar 

diretamente para um organismo independente, como por exemplo, uma ouvidoria. Isso 

poderia propiciar um processo mais respeitoso dos direitos fundamentais desses indivíduos.  

Vemos, portanto, que está ainda em aberto a questão dos limites das ações do 

Conselho de Segurança e a fiscalização do respeito dos direitos humanos por parte deste 

último.  

Para CHEMAIN, a melhor conseqüência do caso Kadi seria justamente uma tomada 

de consciência por parte do Conselho de Segurança, para que perceba a necessidade de 

oferecer garantias reais na aplicação das sanções, de modo a afirmar a sua preocupação de não 

prejudicar os direitos fundamentais, de modo a garantir a legitimidade e a eficácia da sua ação 

contra o terrorismo57. 

                                                           
55 Op Cit. p. 323.  
56 Op. Cit. 388.  
57 Idem, Ibidem, p. 393.   
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3.2.2. Os limites do regime sancionatório do Conselho de Segurança  

 

Para os defensores de direitos humanos, não se deve olvidar que as críticas ao regime 

sancionatório do Conselho de Segurança não são dirigidas à sanção em si — a crítica é feita à 

forma como se dá a implementação dessas sanções.  JESSICA ALMQVIST 58 explica que, 

antes de 2004, em muitos casos o congelamento dos fundos financeiros dos indivíduos 

suspeitos os deixava sem dinheiro até para as suas necessidades mais básicas, como 

alimentos, medicamentos e moradia. Outra crítica feita era a de que os Estados e organismos 

regionais não eram devidamente orientados sobre os fundamentos para a inclusão dos nomes 

dos suspeitos. Além disso, não havia a possibilidade de questionar a medida perante a corte.  

Os indivíduos suspeitos sequer eram notificados da decisão e, uma vez incluídos, não tinham 

meios de descobrir as razões da inclusão, já que tais informações eram tratadas como 

absolutamente confidenciais.  

 Entretanto, devido às duras críticas no tocante às violações aos direitos humanos, 

certas mudanças foram feitas numa tentativa de melhorar o procedimento. Foi inserido, por 

exemplo, uma chamada “isenção humanitária” (“humanitarian exemption”) 59, para permitir 

que os indivíduos possam manter as suas necessidades básicas, e um procedimento de 

notificação dos indivíduos foi implementado, além de um procedimento de exclusão da lista. 

Não obstante, a autora alerta que apesar dos avanços, um direito humano fundamental não foi 

devidamente abordado: o direito de acesso à justiça. Para JESSICA ALMQVIST60, falta a 

criação de uma corte de direitos humanos a que os indivíduos acusados possam se dirigir com 

seus questionamentos. O Conselho de Segurança ainda não estabeleceu um tribunal 

internacional ad hoc para este fim, tampouco indicou a quem os indivíduos poderão se dirigir 

na ausência daquele tribunal.  

 A autora adverte ainda para a natureza confiscatória da medida. Apesar de a sanção ter 

por objetivo o congelamento de fundos financeiros considerados essenciais para planejar e 

executar ataques terroristas, a medida também possui uma dimensão civil. A publicação do 

                                                           
58 ALMQVIST, Jessica. A Human Rights Critique of European Judicial Review: Counter-Terrorism Sanctions. 
International and Comparitive Law Quarterly , vol 57, abril 2008, p 307.  
59

 Para mais informações sobre “humanitarian exemption” ver Resolução 1730 do CS, de 19 Dezembro 2006.  
60 Op. Cit. p 308. 
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nome de uma pessoa suspeita certamente atinge a sua reputação perante a sociedade61. Sob 

esta ótica, também deve-se atentar para o princípio da dignidade da pessoa humana, inscrita 

no Artigo 1º da Carta de Direitos Fundamentais da UE: “A dignidade do ser humano é 

inviolável. Deve ser respeitada e protegida62 ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Op. Cit. p. 308. 
62 Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia. Disponível em 
http://eurlex.europa.eu/pt/treaties/index.htm 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O julgamento de Kadi confirma que os poderes do Conselho de Segurança da ONU 

não são ilimitados. Para ZGONEC-ROZEJ63, a decisão manifesta o importante papel dos 

Tribunais europeus de declarar a sua competência para exercer um controle de legalidade de 

atos que implementam sanções do Conselho de Segurança. Entende-se, portanto, que é 

possível controlar a legalidade de tais Resoluções.  

Com base nesse estudo, é possível concluir que o órgão da ONU, em sua atuação, 

além de encontrar limitações nos princípios da própria Carta da ONU e na Carta de Direitos 

Fundamentais, também deve ter uma preocupação com o respeito ao princípio da 

proporcionalidade. Ou seja, tendo em vista a restrição ou até mesmo a supressão de direitos 

fundamentais conseqüentes da implementação das medidas, é preciso sempre verificar se a 

medida é suficientemente relevante para justificar tais restrições.  

Sobre o respeito ao princípio da proporcionalidade, cumpre observar que este está 

expressamente previsto na Carta de Direitos Fundamentais da UE, em seu artigo 52º, 1:  

 
“Artigo 52. o  
Âmbito e interpretação dos direitos e dos princípios  
1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos 
pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial 
desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da 
proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem 
necessárias e corresponderem efectivamente a objectivos de interesse geral 
reconhecidos pela União, ou à necessidade de protecção dos direitos e 
liberdades de terceiros.”64 

 

Incumbe salientar que a decisão do TJUE, além de proteger e fortalecer a ordem 

jurídica européia, oferece uma defesa importante para o indivíduo, o que nem sempre é 

garantido pelo regime sancionatório da ONU. Se por um lado decisões como esta podem 

fragilizar a eficácia e autoridade das decisões da ONU, por outro lado, tal questionamento é 

imprescindível para que o próprio Conselho de Segurança reveja os seus métodos. Isto é, tal 

                                                           
63 Op. Cit. p. 308.  
64 Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia. Op. Cit.  
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questionamento poderia servir como uma “crítica construtiva”, ou mesmo um incentivo para 

que o Conselho de Segurança tome medidas no sentido de aprimorar o regime sancionatório, 

oferecendo maior proteção, transparência e respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos.    

Além dos limites na atuação do Conselho de Segurança e a promoção dos direitos dos 

indivíduos, o caso traz conseqüências importantes para o direito europeu. A possibilidade de 

controlar as Resoluções do Conselho de Segurança fortalece a ordem jurídica do bloco, 

reforçando o princípio da primazia do direito europeu e a sua autonomia perante o direito 

internacional, dentro de uma perspectiva dualista.  

 

Nesse sentido, pode-se dizer que houve uma mitigação da soberania do direito da 

ONU. A noção geral de que as obrigações internacionais impostas a Estados-membros são 

absolutas e devem prevalecer sobre quaisquer outros Tratados foi atenuada. Como restou 

demonstrado, a obrigatoriedade de afastar ou desconsiderar a aplicação de qualquer lei 

internacional, comunitária ou estabelecida por convenção em face de uma necessidade de 

aplicar uma medida do Conselho de Segurança não é absoluta.  

 

Apesar de se entender que a União Européia está indiretamente vinculada à ONU 

através das obrigações que vinculam os seus Estados-membros, o TJUE deverá sempre 

verificar a compatibilidade da medida a ser adotada com o ordenamento jurídico europeu, de 

forma a cumprir com a sua função precípua de proteger os direitos fundamentais dos 

indivíduos e garantir o respeito da interpretação e aplicação dos Tratados da União Européia.  

 

Nesse sentido, essencial a opinião do Advogado-Geral Poiares Maduro65 de que os 

efeitos das obrigações internacionais no ordenamento jurídico comunitário são determinados 

pelos tribunais comunitários e, por isso, tais obrigações só poderão produzir efeitos dentro dos 

limites estabelecidos pelos princípios do ordenamento jurídico do bloco. Ainda, como 

ressaltado no acórdão do TJUE, o respeito aos direitos fundamentais é um requisito de 

legalidade dos atos comunitários, não podendo se admitir que as obrigações impostas por um 

                                                           

65 Conclusões do advogado-geral no processo C-402/05. Disponível em: http://curia.europa.eu 
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acordo internacional transgridem os princípios constitucionais do Tratado da União 

Européia66.  

 

Em suma, Kadi representa não só uma importante baliza na jurisprudência do TJUE, 

mas também para o estudo da relação entre o direito internacional e o direito da união 

européia, e, ainda, poderá servir como um forte incentivo para que o Conselho de Segurança 

reveja o seu regime sancionatório. O caso poderá ser visto como um passo inicial para que 

Tribunais Regionais em todo o mundo afirmem suas normas constitucionais locais como um 

entrave ao enforcement de normas internacionais, pressionando o Conselho de Segurança da 

ONU a modificar a sua política no que tange os direitos fundamentais.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Acórdão do TJUE. Op. Cit.  
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