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RESUMO 

Para manter a estabilidade dos preços o Banco Central Europeu desenvolveu um programa de 

compra de ativos, tanto privados quantos públicos. A compra de títulos públicos, englobada no 

Public Sector Purchase Programm, causou questionamentos sobre ultrapassar de competência 

devido a abrangência do programa. Segundo questionamentos do Tribunal Constitucional 

Alemão um programa de tal magnitude afetaria a política econômica dos Estados-membro e 

não somente a política monetária que é de incumbência do Banco Central Europeu. O Tribunal 

de Justiça da União Europeia ponderou sobre a questão da validez e da proporcionalidade do 

programa, concluindo que não houve excesso em nenhum caso. O Tribunal Constitucional 

Alemão considerou que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia foi arbitraria e 

afirmou que o programa não é condizente com os marcos jurídicos da União Europeia. Ao longo 

do presente trabalho se pretende especificar o funcionamento dos programas de compra de 

ativos, compreender por que um dos programas foi considerado desproporcional e avaliar os 

pareceres dos tribunais sobre o tema. Pretende-se desenvolver uma reflexão sobre a disputa do 

protagonismo entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Constitucional 

Alemão e se significa um enfraquecimento da primazia do direito da União Europeia e, 

consequentemente, da integração europeia.  

ABSTRACT 



  2 
 

   
 

In order to maintain price stability, the European Central Bank has developed an asset 

purchase program, buying both private and public assets. The purchase of government bonds, 

included in the Public Sector Purchase Program, raised questions about exceeding 

competences due to the scope of the program. According to questions from the German 

Constitutional Court, a program of such magnitude would affect the economic policy of the 

member states and not only the monetary policy, which is responsibility of the European 

Central Bank. The Court of Justice of the European Union considered about the question of 

validity and proportionality of the program, concluding there was no excess in any case. The 

German Constitutional Court considered the decision of the Court of Justice of the European 

Union was arbitrary and they ponder the program is not aligned with the legal frameworks of 

the European Union. In this work is intended to specify the functioning of the asset purchase 

programs, understanding why one of the programs was considered disproportionate and 

evaluate the opinions of the courts on the subject. It is intended to develop a reflection on the 

dispute of the leading role between the Court of Justice of the European Union and the German 

Constitutional Court and whether it means a weakening of the primacy of European Union law 

and, consequently, of European integration. 

PALAVRAS CHAVE: Tribunal de Justiça da União Europeia; Tribunal Constitucional 

Alemão; Public Sector Purchase Programme; Banco Central Europeu; primazia do direito 

europeu. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A constituição de integrações regionais é fruto de um progresso e esforço entre os 

Estados que pretender formar parte do futuro bloco a se formar. Com a União Europeia (UE) 

não foi diferente, o ordenamento jurídico da comunidade é prova de tal fato. O ordenamento 

jurídico europeu tem três fontes principais: direito primário, direito derivado e direito 

subsidiário. O direito primário engloba como fontes os tratados da UE e os princípios gerais de 

direito estabelecidos pelos Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). O direito derivado 

inclui os atos unilaterais como regulamentos, recomendações, comunicados e resoluções. Por 

último o direito subsidiário engloba a jurisprudência do TJUE, o direito internacional e os 

princípios gerais do direito. Vale ressaltar que os acordos internacionais não são englobados 

em nenhuma dessas categorias e são considerados sui generis podendo ter efeito direto a 

depender do parecer do TJUE. Dessa forma, percebe-se que inicialmente a fonte principal do 

ordenamento jurídico da comunidade europeia foram os tratados e ao passar do tempo a 

legislação e jurisprudência foi se encorpando.  

O presente trabalho trata justamente do adensamento do emaranhado jurídico e 

institucional da comunidade europeia e pretende elucidar sobre um possível obstáculo 

encontrado na evolução do bloco. O Banco Central Europeu (BCE) buscando manter a 
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estabilidade dos preços no bloco desenvolveu a estratégia de compra de ativos, tanto privados 

como públicos, por meio do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC). Essa medida de 

contenção adotada pelo BCE foi vista por alguns Estados-membro como além de suas 

competências, pois tais medidas afetariam a política econômica do Estado. Alguns cidadãos 

alemães encaminharam um recurso ao Tribunal Constitucional Alemão (BVerfG) questionando 

sobre a compra de ativos públicos englobado dentro do Public sector purchase programme. A 

questão foi encaminhada para o TJUE e o mesmo analisou os fatos pontuados pelo  BVerfG 

concluindo que as medidas do BCE eram validas e dentro das competências estabelecidas.  

Por outro lado, o BVerfG considerou que as explicações apresentadas no parecer não 

foram suficientes para tal conclusão. Dessa forma, o BVerfG ignorou a determinação do TJUE 

desrespeitando princípios estabelecidos, como o princípio de efeito direito. O presente trabalho 

pretende salientar exatamente essa contradição de posicionamento dos tribunais a respeito do 

programa Public sector purchase programme e os possiveis efeitos dessa sobreposição de 

pareceres. Serão apresentadas as motivações para o questionamento do inicial do BVerfG, os 

pontos relevantes do acórdão do TJUE sobre a validez do programa e as argumentações BVerfG 

encima da decisão do TJUE sobre o assunto. Para conseguir plasmar da melhor forma possível 

a sucessão de acontecimentos foi utilizado como metodologia a análise bibliográfica e 

documental. A fim de apresentar um melhor estudo possível do tema em questão utilizamos 

artigos sobre o tema, informações nos sites oficiais das instituições e os acórdãos e decisões 

dos tribunais. Para evitar concepções ideológicas presentes em fontes de análise secundária, 

como os artigos, foram utilizados diversos autores.  

O presente trabalho foi dividido em quatro partes principais: União Europeia e suas 

instituições, Programa de Compra de Ativos pelo BCE, Descontento Alemão acerca do PSPP e 

Decisão do BVerfG de 5 de maio de 2020. A primeira parta se trata de uma breve apresentação 

sobre a constituição da UE e as competências determinadas inicialmente para cada instituição 

europeia. A apresentação das competências é focada somente no TJUE e no BCE por serem as 

instituições relevantes para as análises realizadas mais adiante no trabalho. Na segunda parte é 

apresentado as motivações do BCE para a criação de um projeto tão abrangente como o 

programa de compra de ativos. Nesta parte é apresentado o projeto como um todo para a melhor 

compreensão dos objetivos de cada componente do projeto, porém o Public sector purchase 

programme é analisado de forma mais detalhada por se tratar objeto de debate entre as 

instituições. A terceira parte é a mais extensa pois apresenta desde o descontento inicial dos 

alemães a respeito do programa, o primeiro parecer do TJUE, um novo recurso do BVerfG e 
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um outro parecer do TJUE afirmando novamente a validez do programa. Nessa parte é exposto 

de forma detalhada os questionamentos do BVerfG e, também, os acórdãos do TJUE. Na quarta 

parte é tratado a decisão polemica do BVerfG que a Alemanha não faria parte do programa de 

compra de ativos a não ser que fossem seguidas certas exigências, no caso um melhor 

detalhamento das motivações e possíveis efeitos do programa nas economias estatais. Nesta 

parte as reações das instituições também são apresentadas, assim como a resolutiva da situação.  

 

2. PAPEL DA UNIÃO EUROPEIA E SUAS INSTITUIÇÕES 

 

A formação de uma integração regional tende a se consolidar a partir de diversas 

experiências, podendo estas terem sido falhas ou não, que servem de fundamento para as 

próximas etapas do processo. Após duas Guerras Mundiais a aproximação entre os países do 

continente europeu era vista como a única forma de evitar conflitos como os que haviam 

ocorrido (NUNES JUNIOR, 2011, p. 22). Neste cenário de pós-guerra, no qual se acreditava 

que as organizações internacionais seriam a melhor forma de evitar novas guerras a futura 

União Europeia encontrou um ambiente favorável à sua consolidação e fortalecimento. O 

primeiro intuito dessa organização entre os Estados europeus no pós-guerra foi a reconstrução 

do continente e a recuperação econômica dos países afetados pelos esforços de guerra.  

Em 1946, Churchill reafirmou a necessidade de criação dos “Estados Unidos da 

Europa”, essa união do continente era vista como a única forma de manter a paz e limar 

asperezas entres os países e também impedir o avanço do socialismo. Dentro do Plano Marshall 

para reconstrução dos países europeus afetados pela guerra havia o estabelecimento de um 

Comitê de Cooperação Econômica Europeia.  Estudos elaborados por esse comitê 

demonstraram que uma união alfandegaria traria prosperidade ao continente (CARVALHO, p. 

69). O primeiro movimento nesse sentido foi a Organização Europeia de Cooperação 

Econômica que mais tarde viria a se tornar a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (NUNES JUNIOR, 2011).  Como a formação de uma integração regional é feita de 

tentativas com a UE não poderia ser diferente, podemos considerar que o primeiro avanço foi 

a Convenção de BENELUX, que pretendia uma União Aduaneira entre Bélgica, Luxemburgo 

e Países Baixos. Tinham como objetivo:  

Criar um território econômico com livre circulação de bens, serviços, capitais e 

pessoas, eliminando qualquer discriminação entre produtos e produtores nacionais 

respetivos, instaurando uma política econômica e uma política externa comum, dentre 

outras ações. (CARVALHO, p.70) 
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A Convenção de BENELUX tinha grandes pretensões e conseguiu aumentar o comércio 

intra-BENELUX, assim é considerada uma experiência importante para o progresso da 

integração europeia (NUNES JUNIOR, 2011). Desse modo, antes da formação efetiva da UE 

que conhecemos houve uma serie de convenções e propostas que favoreceram a formação da 

estrutura atual e proporcionaram de certa forma um ensaio para concretização da união 

econômica e política.  Após a Convenção de BENELUX o seguinte ciclo foi a formação da 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) que pretendia um mercado comum na área, 

retirando as restrições do comércio de aço e carvão, e marcou o início do princípio de 

supranacionalidade, já que se subordinava a uma autoridade geral composta por personalidades 

independentes (NUNES JUNIOR, 2011, p. 22).  

A CECA foi celebrada entre Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo 

e Países Baixos. Também houve uma tentativa de criar um exército europeu unificado na 

“Europa dos Seis”, porém a França se opôs. Posteriormente aconteceu um fortalecimento com 

a consolidação da Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia 

Atômica em 1957. A primeira pretendia uma integração econômica e aduaneira e a segunda a 

promoção do uso pacífico da energia atômica (NUNES JUNIOR, 2011, pág. 23). Em 1965, 

podemos dizer que houve de fato um adensamento da integração pois com o Tratado da Fusão 

dos Executivos se criou instâncias compartilhadas para as três comunidades europeias (NUNES 

JUNIOR, 2011). Segundo Martín (2010), a partir de 1967 com a entrada em vigor do tratado se 

pode referir a existência das Comunidades Europeias.  

Como resultado, outros países se uniram à integração que vinha se consolidando nas 

décadas seguintes. Em 1986, se estabeleceu o Ato Único Europeu ampliando as competências 

da comunidade, consagrando a cooperação política e tornando oficial o título do Parlamento 

Europeu. Desse modo, ocorreu um adensamento das competências atribuídas a integração assim 

como um passo adiante com a união aduaneira que se consolidou. Somente em 1992, depois da 

gradual evolução da integração, aconteceu a assinatura do Tratado de Maastricht e a efetiva 

criação da UE. A partir de então a Comunidade adota competências em “educação, cultura e 

saúde e reforça o princípio da coesão econômica e social” (MARTÍN, 2010, p. 177, tradução 

minha)1. Também “se consagrou o princípio de subsidiariedade, segundo o qual a Comunidade 

só irá interceder quando sua ação agregue um valor a ação nacional ou regional” (MARTÍN, 

2010, p. 177, tradução minha)2.  

 
1 “...educación, cultura y salud; y se refuerza el principio de la cohesión económica e social.” 
2 “Se consagra el principio de subsidiariedad, según el qual la Comunidad soló intervendrá cuando aporte um 

valor añadido a la acción nacional o regional”  
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Em 1997, se celebra o Tratado de Amsterdam no qual se reafirma o primado dos direitos 

humanos e do cidadão, a necessidade de uma política externa coerente, a melhoria dos 

procedimentos das instituições europeias, a necessidade de simplificação e consolidação dos 

tratados e uma cooperação mais estreita entre os membros. (MARTÍN, 2010, p. 179) Em 2003, 

o Tratado de Nice entrou em vigor e estabeleceu os procedimentos para a entrada de novos 

membros a UE, remanejou os mecanismos de decisão e reforçou a cooperação entre os Estados 

(MARTÍN, 2010, p. 180). O último a incorporar o conjunto de tratados europeus foi o Tratado 

de Lisboa entrando em vigor em 2009. Entre suas disposições ficou estabelecido que a UE passa 

a ter personalidade jurídica, a determinação de medidas legislativas será realizada por iniciativa 

popular e os procedimentos para uma possível saída de um membro da integração. 

Portanto, podemos perceber que integração europeia passou por diversas fases e 

aprendizados para se consolidar como uma união econômica e política. A partir de então se 

desenvolveram diversas instituições para cumprir os objetivos que a integração pretendia 

alcançar. No Título II Artigo 9º do Tratado de Lisboa se declara que:  

1. A União dispõe de um quadro institucional que visa promover os seus valores, 

prosseguir os seus objetivos, servir seus interesses, os dos seus cidadãos e os dos 

Estados-Membro, bem como assegurar a coerência, a eficácia e a continuidade das 

suas políticas e das suas ações. 

As instituições da União são: 

- o Parlamento Europeu,  
- o Conselho Europeu, 
- o Conselho, 
- a Comissão Europeia (adiante designada “Comissão”) 
- o Tribunal de Justiça da União Europeia,  
- o Banco Central Europeu, 
- o Tribunal de Contas. 
2. Cada instituição atua dentro dos limites das atribuições que lhe são conferidas pelos 

Tratados, de acordo com os procedimentos, condições e finalidades que estes 

estabelecem. As instituições mantêm entre si uma cooperação leal.  

3. As disposições relativas ao Banco Central Europeu e ao Tribunal de Contas, bem 

como as disposições pormenorizadas sobre as outras instituições, constam no Tratado 

sobre Funcionamento da União Europeia.  

4. O parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão são assistidos por um Comité 

Econômico e Social e por um Comité das Regiões, que exercem funções consultivas. 

(TRATADO DE LISBOA, 2007) 

Desse modo, percebe-se que as funções e competências de cada instituição é bem 

delimitada dentro da malha institucional da UE. Para o presenta artigo é importante delimitar 

as competências de duas das instituições que compõem o quadro europeu: o BCE e o TJUE. As 

competências do TJUE e os procedimentos seguidos por este estão definidos no Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Desse modo, dentro das diversas competências 

do TJUE definidas no Tratado mencionado, devido a sua relevância no presente artigo, cabe 

mencionar as seguintes competências:  
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Artigo 263.o (ex-artigo 230.o TCE) O Tribunal de Justiça da União Europeia fiscaliza 

a legalidade dos atos legislativos, dos atos do Conselho, da Comissão e do Banco 

Central Europeu, que não sejam recomendações ou pareceres, e dos atos do 

Parlamento Europeu e do Conselho Europeu destinados a produzir efeitos jurídicos 

em relação a terceiros.  

O Tribunal fiscaliza também a legalidade dos atos dos órgãos ou organismos da União 

destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros. Para o efeito, o Tribunal 

é competente para conhecer dos recursos com fundamento em incompetência, 

violação de formalidades essenciais, violação dos Tratados ou de qualquer norma 

jurídica relativa à sua aplicação, ou em desvio de poder, interpostos por um Estado-

Membro, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho ou pela Comissão.  

Artigo 267.o (ex-artigo 234.o TCE) O Tribunal de Justiça da União Europeia é 

competente para decidir, a título prejudicial: a) Sobre a interpretação dos Tratados; b) 

Sobre a validade e a interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos ou 

organismos da União. 

Artigo 270.o (ex-artigo 236.o TCE) O Tribunal de Justiça da União Europeia é 

competente para decidir sobre todo e qualquer litígio entre a União e os seus agentes, 

dentro dos limites e condições estabelecidas pelo Estatuto dos Funcionários da União 

e no Regime aplicável aos Outros Agentes da União. (TFUE, 2007) 

Dentro de suas competências o TJUE prolatou diversas sentenças sobre casos, nos quais 

se estabeleceram diversos princípios da jurisprudência do então direito comunitário europeu (se 

tornaria o direito da União Europeia), sendo assim parte integrante do ordenamento jurídico 

europeu. Cabe então mencionar os princípios de jurisprudência estabelecidos pelo TJUE que 

são relevantes para a análise aqui pretendida.  O caso “Stork & Co contra a Alta Autoridade” 

apresentou uma decisão do TJUE significativa para delimitar as competências das instituições 

da Comunidade dentro dos parâmetros do Tratados constitutivos, não lhe competendo 

expressar-se sobre o direito interno dos Estados-membro desde que esteja em conformidade 

com o direito comunitário europeu. Concepção expressa no seguinte trecho do Acórdão do caso 

mencionado:  

Compete à Alta Autoridade examinar todos os acordos e decisões aos quais se aplica 

o artigo 65.º do Tratado, destinados a serem postos em pratica no mercado comum, 

para decidir sobre sua conformidade com o disposto neste artigo, e isso sem ter em 

consideração a sua validade segundo o direito interno; um acordo valido segundo o 

direito interno pode efetivamente infringir a proibição enunciada no artigo 65.º, n.º 1; 

é então nulo por forca do direito da Comunidade (artigo 65.º, n.º4); se, por outro lado, 

um acordo é nulo segundo o direito interno, também não pode destinar-se a ser posto 

em pratica no mercado comum e ai provocar repercussões incompatíveis com o 

Tratado; é para evitar esta situação que a Alta Autoridade deve também examinar a 

compatibilidade com o Tratado de um acordo pretensamente nulo em direito interno.  

(TJUE, 1959) 

Portanto, ficou estabelecido que o ordenamento comunitário não é regido pelas 

determinações constitucionais dos Estados-membro, mas sim pelos Tratados que constituem a 

UE (GRAF, ORTIZ, BONNATO, p. 4). Outro caso que significou um avance foi o “Van Gend 

& Loose”, no qual o pleito sobre uma tarifa aduaneira se tornou um marco ao determinar o 

direito comunitário europeu como um direito internacional e seu efeito direto também nos 

indivíduos dos Estados-membro. Ficou estabelecido, portanto, que: 
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Daqui deve concluir-se que a Comunidade constitui uma nova ordem jurídica de 

direito internacional, a favor da qual os Estados limitaram, ainda que em domínios 

restritos, os seus direitos soberanos, e cujos sujeitos são não só os Estados-membros, 

mas também os seus nacionais. 

Por conseguinte, o direito comunitário, independente da legislação dos Estados-

membros, tal como impõe obrigações aos particulares, também lhes atribui direitos 

que entram na sua esfera jurídica. 

Tais direitos nascem não só quando é feita uma atribuição expressa pelo Tratado, mas 

também como contrapartida de obrigações impostas pelo Tratado de forma bem 

definida, quer aos particulares quer aos Estados-membros quer às instituições 

comunitárias. (TJUE, 1962) 

Desse modo, com a aplicabilidade direta o indivíduo passa a poder pleitear seus direitos 

definidos pelo direito comunitário perante as cortes nacionais (MONJARDIM, p. 18). Com a 

progressão dos casos analisados pelo TJUE a jurisprudência definida pelo tribunal se tornou 

mais densa, caracterizando um aprofundamento da integração europeia e do ordenamento 

jurídico europeu. Se estabeleceu mais um princípio do direito comunitário no caso “Costa vs 

Enel”, no qual a estatização da empresa de energia Enel foi incompatível com os términos 

Tratado de Roma. Ficou convencionado na decisão do caso a primazia do direito comunitário 

sobre o direito interno, conforme expressado no seguinte trecho: 

O primado do direito comunitário é confirmado pelo artigo 189.o, nos termos do qual 

os regulamentos têm valor «obrigatório» e são diretamente aplicáveis «em todos os 

Estados-membros». 

Esta disposição, que não é acompanhada de qualquer reserva, seria destituída de 

significado se um Estado pudesse, unilateralmente, anular os seus efeitos através de 

um ato legislativo oponível aos textos comunitários. 

Resulta do conjunto destes elementos que ao direito emergente do Tratado, emanado 

de uma fonte autónoma, em virtude da sua natureza originária específica, não pode 

ser oposto em juízo um texto interno, qualquer que seja, sem que perca a sua natureza 

comunitária e sem que sejam postos em causa os fundamentos jurídicos da própria 

Comunidade. 

A transferência efetuada pelos Estados, da sua ordem jurídica interna em benefício da 

ordem jurídica comunitária, dos direitos e obrigações correspondentes às disposições 

do Tratado, implica, pois, uma limitação definitiva dos seus direitos soberanos, sobre 

a qual não pode prevalecer um ato unilateral ulterior incompatível com o conceito de 

Comunidade. (TJUE, 1964) 

Percebe-se que cabe ao TJUE determinar a validez e emitir decisões nos casos em que 

há incertezas sobre a aplicabilidade do direito comunitário e as competências das instituições 

europeias. Sendo assim, os casos acima analisados apresentaram um adensamento do arranjo 

jurídico do bloco e definiram os princípios de efeito direto e de primazia vinculando os Estados-

membro ainda mais ao do direito comunitário europeu e estabelecendo a uniformidade entre o 

que é e não aplicável aos Estados-membro.  

Segundo o TFUE, o BCE e os bancos centrais nacionais constituem o SEBC, por outro 

lado, o Eurosistema é composto pelo BCE e pelos bancos centrais nacionais dos Estados-

Membro que adotaram o euro. O Eurosistema tem como competência determinada a condução 

da política monetária da União. O SEBC tem suas competências, delimitações de 
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funcionamento e limites apresentados no Relativo aos Estatuto do Sistema Europeu de Bancos 

Centrais e do Banco Central Europeu.  

São definidos como objetivos e atribuições do SEBC:   

Artigo 2.º Objetivos. De acordo com o disposto no n.o 1 do artigo 127.o e no n.o 2 do 

artigo 282.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o objetivo 

primordial do SEBC é a manutenção da estabilidade dos preços. Sem prejuízo do 

objetivo da estabilidade dos preços, o SEBC apoiará as políticas económicas gerais 

na União, tendo em vista contribuir para a realização dos objetivos da União, tal como 

se encontram fixados no artigo 3.o do Tratado da União Europeia. O SEBC atuará de 

acordo com o princípio de uma economia de mercado aberto e de livre concorrência, 

incentivando uma repartição eficaz dos recursos e observando os princípios definidos 

no artigo 119.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

Artigo 3.º Atribuições. 3.o-1.   De acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 127.o do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as atribuições básicas 

fundamentais cometidas ao SEBC são: 

- a definição e a execução da política monetária da União; 
- a realização de operações cambiais compatíveis com o disposto no artigo 219.º 

do referido Tratado; 
- a detenção e gestão das reservas cambiais oficiais dos Estados-Membro; 
- a promoção do bom funcionamento dos sistemas de pagamentos.  
3.o-2.   De acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 127.o do referido Tratado, o 

terceiro travessão do artigo 3.o-1 não obsta à detenção e gestão, pelos Governos dos 

Estados-Membro, de saldos de tesouraria em divisas. 

3.o-3.   De acordo com o disposto no n.o 5 do artigo 127.o do referido Tratado, o SEBC 

contribuirá para a boa condução das políticas desenvolvidas pelas autoridades 

competentes no que se refere à supervisão prudencial das instituições de crédito e à 

estabilidade do sistema financeiro. (UNIÃO EUROPEIA, 2016) 

Portanto, cabe ao BCE a delimitação da política monetária comum para a zona euro e 

apesar de que não tenha controle sobre a formulação da política fiscal dos Estados a articulação 

dessas políticas é essencial para o funcionamento do bloco. “Ao mesmo tempo, os Estados-

membro da UE devem considerar suas políticas econômicas como uma questão de interesse 

comum e coordená-las no interior do Conselho da UE” (La Política Monetária del BCE, 

tradução minha3). Devido à grande interdependência dentro da zona do euro as políticas fiscais 

e de controle orçamentário público são de grande importância, pois qualquer desequilíbrio de 

um Estado pode afetar o outro.   

 

3. PROGRAMA DE COMPRA DE ATIVOS PELO BANCO CENTRAL EUROPEU 

 

A crise econômica de 2008 afetou a UE de diversas formas e foi necessário que o BCE 

adotasse medidas para manter o euro, a taxa de juros e a inflação em níveis saudáveis. Se tentou 

de diversas maneiras manter a estabilidade desses indicadores, porém em 2014-2015 se 

estabeleceu uma medida não convencional para fazer frente à situação macroeconômica da 

 
3 “Al mismo tiempo, los Estados miembros de la UE deben considerar sus políticas económicas como una cuestión 

de interés común y coordinarlas en el seno del Consejo de la UE” 
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Europa. O programa de compra de ativos (em inglês Asset Purchase Programme (APP)) 

consiste na compra de dívida pública e privada por parte do SEBC. O programa foi estabelecido 

devido a várias situações: (1) a taxa de juros da dívida pública se encontrava em seu limite 

inferior, taxa utilizada para balizar as taxas de juros dos mercados, e, portanto, qualquer 

alteração nesta taxa não conseguiria afetar a taxa do mercado; (2) a taxa de inflação chegou a 

níveis muito baixos, inclusive deflação, as teorias econômicas afirmam que uma taxa próxima 

a 2% é o ideal; (3) baixa circulação de dinheiro na economia, pelos altos juros de empréstimos 

reduzindo assim o consumo; (4) as taxas de crescimento e investimento eram menores do que 

o esperado, devido ao baixo interesse e a movimentação monetária se mantinha reduzida pela 

falta de atratividade; e (5) alto nível de endividamento e déficit nas contas dos Estados. 

(GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, 2019) 

Desse modo, para conter esse agravamento causado pela crise e retornar a uma economia 

saudável foi necessária a elaboração de um programa mais abrangente como o APP. Segundo 

o BCE o programa tem três canais fundamentais para a estabilização do sistema: a transmissão 

direta, reequilíbrio das carteiras e o efeito de sinalização. A transmissão direta consiste no 

conceito de que a compra de ativos de bancos e empresas privadas por parte do BCE vai causar 

um aumento no preço desses ativos e, consequentemente, vai encorajar os bancos a concederam 

mais empréstimos com taxas de juros mais reduzidas aumentando a quantidade de dinheiro 

circulante na economia. O reequilíbrio das carteiras é a concepção que o maior volume de 

crédito bancário vem a reduzir o endividamento e, consequentemente, mantendo um nível de 

inflação saudável. Por último, o efeito de sinalização consiste em que a compra de ativos por 

parte do BCE indica que se pretende manter uma taxa de juros baixa reduzindo assim a 

volatilidade e incerteza do mercado sobre o assunto, assim como a taxa de juros de longo prazo 

de empréstimos tende a se manter baixa. (BANCO CENTRAL EUROPEU, 2016) 

O pacote de medidas adotado pelo APP consiste em quatro programas de medidas:  

- Covered bond purchase programme (CBPP3) 

- Asset-backed securities purchase programme (ABSPP) 

- Corporate sector purchase programme (CSPP) 

- Public sector purchase programme (PSPP)  

Convém então analisar qual a pretensão de cada programa e quais são suas limitações 

dentro do estabelecido pelo BCE. O CBPP3 tem como objetivo a compra de obrigações 

hipotecárias por parte dos bancos centrais do Eurosistema tanto no mercado primário quanto 

no mercado secundário. Os critérios de elegibilidade desses títulos são bem definidos dentro da 
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Decisão do BCE sobre a compra de obrigações hipotecárias (BANCO CENTRAL EUROPEU, 

2014), se determina o rating mínimo, a porcentagem de emissão e que a emissão seja em euro. 

O ABSPP pretende a compra de instrumentos de dívidas titularizados nos mercados primário e 

secundário. Assim como o CBPP3 os critérios de elegibilidade para compra desses títulos estão 

definidos na decisão BCE/2014/45 sobre o tema. Os critérios para a compra de instrumentos de 

dívida titularizados é mais delimitadora do que a compra de obrigações hipotecárias, se delimita 

o rating, a porcentagem de ativos vendidos a pessoas comuns, as garantias devem situar-se na 

zona euro, assim como o emitente dos títulos.  

O BCE considera que o CBPP3 e o ABSPP são considerados complementares e tem o 

mesmo objetivo:  

O ABSPP, em conjunto com o terceiro programa de compra de obrigações 

hipotecarias e das operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas, irá 

melhorar a transmissão da política monetária, facilitar a disponibilização de crédito à 

economia da área euro, gerar repercussões positivas para outros mercados e, em 

consequências disso, facilitar a orientação da política monetária do BCE e contribuir 

para o retorno das taxas de inflação para níveis perto dos 2%. (BANCO CENTRAL 

EUROPEU, 2014) 

Percebendo que os dois programas iniciais não tinham sido capazes de alcançar os 

objetivos propostos se estabeleceu o programa de compra de ativos do setor público em 

mercados secundários. Se definiu uma série de critérios de elegibilidade, de restrição a compra 

e um limite estabelecido entre 25-33% de compra de títulos de cada emissão para que o PSPP 

estivesse dentro das condições estabelecidas pelo tratado de proibição de financiamento 

monetário aos Estados-membro (cláusula non-bailout). Apesar de haver tido a preocupação de 

não violar a cláusula de financiamento o PSPP foi considerado um programa contestável para 

alguns cidadãos europeus, fato a ser analisado mais adiante. Segundo a Decisão do 

BCE/2015/10: 

(5) O PSPP contém um certo número de salvaguardas para garantia de que as compras 

previstas serão proporcionais aos objetivos do programa, assim como de que os riscos 

financeiros relacionados foram devidamente equacionados quando da sua conceção e 

serão contidos por meio de uma gestão adequada do risco. Para permitir o bom 

funcionamento dos mercados de títulos de dívida transacionáveis elegíveis, e evitar a 

obstrução a restruturações de dívida ordenadas, as compras dos referidos títulos 

ficarão sujeitas a limitações. 

(6) O PSPP está em plena conformidade com as obrigações impostas pelos Tratados 

aos bancos centrais do Eurosistema, incluindo a proibição de financiamento 

monetário, e não prejudica o funcionamento do Eurosistema segundo o princípio de 

uma economia de mercado aberto e de livre concorrência. (BANCO CENTRAL 

EUROPEU, 2015) 

O último programa que vem a compor o APP é o de compra de ativos do setor 

empresarial no qual os bancos centrais do Eurosistema podem comprar obrigações de empresas 

a contrapartes elegíveis em mercado primário e secundário. A compra de dívida de empresas 

públicas fica limitada a compra somente em mercado secundário. Em seu estabelecimento pelo 
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BCE ficaram delimitadas as especificidades que as obrigações devem ter e o limite de compra 

de 70% dos títulos de cada emissão. O BCE afirmou em sua decisão que:   

Esta decisão foi adotada com a finalidade de reforçar ainda mais o impacto (pass-

through) das compras de ativos pelo Eurosistema nas condições de financiamento da 

economia real, de imprimir, em conjugação com as outras medidas de política 

monetária não convencionais, uma orientação mais acomodatícia à política monetária 

e, ainda, de contribuir para o regresso das taxas de inflação a níveis abaixo, mas 

próximos, de 2 % no médio prazo. (BANCO CENTRAL EUROPEU, 2016) 

Percebe-se que o pacote de medidas não convencionais adotada pelo BCE foi sendo 

cada vez mais ampliado conforme não abrangia todas as áreas pretendidas inicialmente. Cada 

ampliação, segundo o BCE, deve ser feita de forma uniforme e descentralizada para garantir 

desse modo a unicidade da política monetária estabelecida. Devido a abrangência das medidas 

adotadas nesse programa vários indivíduos europeus consideraram que ao estabelecer-se o 

PSPP, mesmo que delimitado, foram ultrapassados limites de competência do BCE 

estabelecidos no TFUE e levaram a questão ao BVerfG para que deliberasse sobre o assunto.  

 

4. RESISTÊNCIA DO JUDICIÁRIO ALEMÃO ACERCA DO PSPP 

 

Desde o maior aprofundamento da integração europeia o BVerfG vem demonstrando 

seu descontento com a transferência de soberania e vem estabelecendo limites para essa cessão. 

O histórico de análise do BVerfG sobre a constitucionalidade e a competência das instituições 

da UE é extenso, não somente sobre a compra de obrigações públicas por parte do SEBC. Cabe 

analisar quais foram as percepções do BVerfG perante as compras prévias para depois então 

analisar sua percepção sobre o PSPP. O primeiro programa aplicado pelo BCE em relação a 

compra de obrigações públicas foi o programa de compra de covered bonds (BCE/2009/16), no 

qual se pretendia a compra de obrigações hipotecárias e obrigações sobre o setor público, tinha 

como objetivo principalmente auxiliar a Grécia frente a sua instabilidade econômica. A 

conformidade desse programa com os direitos fundamentais da Alemanha foi questionada e 

coube ao BVerfG ponderar sobre a questão.  O tribunal concluiu que a medida proposta pelo 

BCE tinha suficiente legitimação democrática e era essencial para a estabilidade monetária da 

comunidade europeia (BVerfG , 2010). 

Para fazer frente a crise econômica que se instalava na UE, em 2012, se estabeleceu 

mediante um tratado intergovernamental o Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE), que 

“emite títulos de dívida para financiar empréstimos e outras formas de ajuda financeira aos 
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países da zona euro” (UNIÃO EUROPEIA, tradução minha4). Em virtude da possibilidade de 

ratificação do tratado por parte da Alemanha nacionais apresentaram um recurso ao BVerfG 

sobre a adequação do mecanismo em relação ao ordenamento interno. Foi concluído que o 

tratado poderia ser ratificado pelo Estado, porém com algumas ressalvas. Alguns pontos que 

foram considerados além da pretensão de cessão de soberania para o novo mecanismo de 

estabilidade deveriam passar pela aprovação do BVerfG e do representante alemão do comitê 

no mecanismo.  

Mesmo com o parecer favorável do BVerfG sobre a constitucionalidade das decisões 

tomadas pelo BCE dentro dos limites do tratado do mecanismo havia uma apreensão a respeito 

da abrangência de tais medidas. Dessa forma, foram encaminhadas ao TJUE recursos 

questionando a constitucionalidade das medidas que vinham sendo adotadas pelo BCE no 

âmbito do MEE.  O BVerfG encaminhou os seguintes questionamentos ao TJUE, pode ser 

considerado um ato ultra vires por parte do BCE ao ultrapassar suas competências violando o 

artigo 123.º TFUE e é incompatível com a proibição de financiamento monetário dos 

orçamentos e condicionalidade da assistência econômica ao Estados-membro.    

O TJUE em sua decisão sobre a constitucionalidade da compra de obrigações soberanas 

no mercado secundário no âmbito do MEE no caso conhecido como “Gauweiler” (TJUE, 2014). 

O tribunal reafirmou as atribuições do SEBC, a delimitou a política monetária, a 

proporcionalidade e o enquadramento do artigo 123.º do TFUE. Algumas partes de dito acórdão 

cabem ser salientadas, quanto a objetividade das medidas: 

Com efeito, a aptidão do SEBC para influenciar a evolução dos preços através das 

suas decisões de política monetária depende, em larga medida, da transmissão dos 

impulsos que emite no mercado monetário para os diferentes setores da economia. Por 

conseguinte, um funcionamento deficiente do mecanismo de transmissão da política 

monetária pode tornar inoperantes as decisões do SEBC numa parte da área do euro 

e, portanto, pôr em causa a unicidade da política monetária. Por outro lado, uma vez 

que um funcionamento deficiente do mecanismo de transmissão altera a eficácia das 

medidas adotadas pelo SEBC, a capacidade desse mecanismo para garantir a 

estabilidade dos preços é necessariamente afetada. Assim, pode considerar‑se que 

medidas destinadas a preservar esse mecanismo de transmissão se enquadram no 

objetivo principal definido no artigo 127.o, n.o 1, TFUE. (TJUE, 2014) 
Percebe-se que o tribunal aceita que todas as medidas que vem sendo adotadas para a 

compra de dívida soberana no mercado secundário tem como objetivo manter a estabilidade da 

zona euro, cumprindo assim o que foi proposto no TFUE. Estando a medida dentro do proposto 

e mantendo sua objetividade coube definir a delimitação da política monetária, ficou 

estabelecido que:  

 
4 “El MEDE emite títulos de deuda para financiar préstamos y otras formas de ayuda financiera a los países de 

la zona del euro.” 
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Contudo, estes efeitos indiretos não podem implicar que tal programa deva ser 

equiparado a uma medida de política económica, já que decorre dos artigos 119.°, n.o 

2, TFUE, 127.°, n.o 1, TFUE e 282.°, n.o 2, TFUE que, sem prejuízo do objetivo da 

estabilidade dos preços, o SEBC apoiará as políticas económicas gerais na União. 

Há que acrescentar que, ao subordinar, com toda a independência, a execução do 

programa anunciado no comunicado de imprensa ao respeito integral dos programas 

de ajustamento macroeconómico do FEEF ou do MEE, o SEBC obtém a garantia de 

que a sua política monetária não oferece aos Estados‑Membros cujas obrigações 

soberanas adquire possibilidades de financiamento que lhes permitam afastar‑se dos 

programas de ajustamento que tenham subscrito. Evita assim que as medidas de 

política monetária que adotou contrariem a eficácia da política económica conduzida 

pelos Estados‑Membros. (TJUE, 2014) 
Desse modo, ficou estabelecido que o BCE não vem excedendo suas competências, mas 

apenas garantindo a estabilidade dos preços. Foi considerado pelo TJUE que a divisão entre 

política monetária e política econômica é indefinida e que as medidas tomadas pelo BCE apesar 

de estarem nessa zona indefinida não deve ser considerada no âmbito da política econômica, 

mas sim da política monetária. Fica definido quanto a validade do programa que:  

Decorre dos artigos 119.°, n.o 2, TFUE e 127.°, n.o 1, TFUE, lidos em conjugação com 

o artigo 5.o, n.o 4, TUE, que um programa de compras de obrigações no âmbito da 

política monetária só pode ser validamente adotado e executado desde que as medidas 

que comporta sejam proporcionadas aos objetivos dessa política. A este respeito, há 

que recordar que o princípio da proporcionalidade exige, segundo jurisprudência 

constante do Tribunal de Justiça, que os atos das instituições da União sejam aptos a 

realizar os objetivos legítimos prosseguidos pela regulamentação em causa e não 

ultrapassem os limites do que é necessário para a realização desses objetivos (v., neste 

sentido, acórdão Association Kokopelli, C‑59/11, EU:C:2012:447, n.o 38 e 

jurisprudência referida). (TJUE, 2014) 
O tribunal também analisou se havia a necessidade de uma medida de tal abrangência e 

concluiu que:  

No que respeita, em primeiro lugar, à aptidão de um programa como o anunciado no 

comunicado de imprensa para alcançar os objetivos prosseguidos pelo SEBC, resulta 

deste comunicado e das explicações fornecidas pelo BCE que esse programa se baseia 

numa análise da situação económica da área do euro segundo a qual, à data do anúncio 

do referido programa, as taxas de juro das obrigações soberanas dos diferentes Estados 

da área do euro se caracterizavam por uma grande volatilidade e por disparidades 

extremas. Segundo o BCE, estas disparidades não tinham unicamente que ver com as 

diferenças macroeconómicas entre esses Estados, mas tinham, em parte, origem na 

exigência de prémios de risco excessivos para as obrigações emitidas por certos 

Estados‑Membros, destinados a cobrir o risco de um colapso da área do euro. 

Esta situação particular fragilizou fortemente o mecanismo de transmissão da política 

monetária do SEBC, conduzindo a uma fragmentação das condições de 

refinanciamento dos bancos e dos custos do crédito que limitou de forma muito 

acentuada os efeitos dos impulsos do SEBC na economia numa parte substancial da 

área do euro. (TJUE, 2014) 
Discorreu da mesma forma sobre os limites e a seletividade de ações estabelecidas pela 

compra de obrigações soberanas:  

Decorre destes elementos, por um lado, que um programa como o anunciado no 

comunicado de imprensa apenas tem por objeto, em última análise, uma parte limitada 

das obrigações soberanas emitidas pelos Estados da área do euro, de modo que os 

compromissos que o BCE pode assumir aquando da execução desse programa são, de 

facto, circunscritos e limitados. Por outro lado, tal programa só se pode aplicar quando 

a situação de alguns destes Estados já tiver justificado uma intervenção do MEE que 

ainda está em curso. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A447&lang=PT&format=pdf&target=CourtTab
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... 

Por outro lado, na medida em que o órgão jurisdicional de reenvio se interroga sobre 

a seletividade de tal programa, importa recordar que o mesmo se destina a corrigir as 

perturbações da política monetária do SEBC geradas pela situação específica das 

obrigações de certos Estados‑Membros. Nestas condições, o SEBC podia 

legitimamente considerar que um programa seletivo de compra de obrigações pode 

revelar‑se necessário para resolver essas perturbações, concentrando a sua ação nas 

partes da área do euro especialmente afetadas e evitando assim aumentar inutilmente 

a amplitude desse programa além do que é necessário para alcançar os seus objetivos 

ou reduzir a sua eficácia. (TJUE, 2014) 
Sendo assim, o TJUE apresentou a percepção de que as medidas foram apenas tomadas 

para corrigir desequilíbrios fiscais de alguns países que vinham afetando a estabilidade da 

política monetária e apesar de se propor a comprar obrigações soberanas se delimita que apenas 

pode ser feito no mercado secundário sem afetar assim o estabelecimento do preço do ativo. 

Quanto ao artigo 123.º do TFUE que apresenta o princípio de non-bailout que: 

Resulta da redação do artigo 123.o, n.o 1, TFUE que esta disposição proíbe a concessão 

de créditos sob a forma de descobertos ou sob qualquer outra forma pelo BCE ou 

pelos bancos centrais dos Estados‑Membros em benefício de autoridades e de 

organismos públicos da União e dos Estados‑Membros, bem como a compra direta de 

títulos de dívida a essas entidades (acórdão Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, n.o 

123). (TJUE, 2014) 
Apesar da existência do artigo delimitando as possibilidades o TJUE definiu que em 

algumas circunstâncias é possível auxiliar os Estados-membro em questões de déficit fiscal sem 

de fato ocasionar uma dependência de tal ação. Essa concepção fica plasmada nos seguintes 

trechos do acórdão “Gauweiler”:  

No que respeita a um programa como o anunciado no comunicado de imprensa, 

importa, em primeiro lugar, salientar que o SEBC está autorizado, no âmbito desse 

programa, a comprar obrigações soberanas não diretamente às autoridades e 

organismos públicos dos Estados‑Membros, mas apenas indiretamente, nos mercados 

secundários. A intervenção do SEBC prevista por um programa como o que está em 

causa nos processos principais não pode, portanto, ser equiparada a uma medida de 

assistência financeira a um Estado‑Membro. 

... 

Na medida em que permitem evitar que as condições de emissão de obrigações 

soberanas sejam alteradas pela certeza de que essas obrigações serão recompradas 

pelo SEBC depois da sua emissão, essas garantias permitem excluir que a execução 

de um programa como o anunciado no comunicado de imprensa tenha, na prática, um 

efeito equivalente ao da compra direta de obrigações soberanas às autoridades e 

organismos públicos dos Estados‑Membros. 

Por outro lado, os efeitos de um programa como o anunciado pelo comunicado de 

imprensa no incentivo à condução de uma política orçamental sólida também são 

limitados pela faculdade que assiste ao SEBC de revender as obrigações compradas a 

qualquer momento. 

... 

Com efeito, resulta do exposto que as consequências da retirada dessas obrigações dos 

mercados são potencialmente temporárias. Esta faculdade permite igualmente ao 

SEBC adaptar o seu programa em função da atitude dos Estados‑Membros em causa, 

nomeadamente para limitar ou suspender as compras de obrigações soberanas se um 

Estado‑Membro alterar o seu comportamento de emissão emitindo mais obrigações 

de curta maturidade para financiar o seu orçamento através de obrigações elegíveis 

para intervenção do SEBC. (TJUE, 2014) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A756&lang=PT&format=pdf&target=CourtTab
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Portanto, percebe-se que o TJUE concluiu que a compra de obrigações soberanas no 

mercado secundário por parte do SEBC não ultrapassa os limites das medidas que podem ser 

estabelecidas pelo BCE de nenhuma forma. Quando de certa forma se ultrapassam limites estes 

são tênues e turvos e sempre são anunciadas medidas para atenuar os efeitos controversos que 

podem ser causados pelas medidas adotadas.  

Antes mesmo da publicação do Acórdão “Gauweiler” o BCE apresentou o programa 

PSPP, no qual se pretendia uma compra de obrigações soberanas em mercado secundário 

novamente. Após os esclarecimentos apresentados no acórdão exposto acima, o BVerfG, frente 

ao novo programa do BCE, questionou novamente o TJUE sobre questões que considerou 

pouco esclarecidas pelo tribunal. As razões para a apresentação do recurso são: 

Com suas demandas constitucionais, os demandantes alegam que com o lançamento 

do programa para a compra de ativos do setor público o Sistema Europeu de Banco 

Centrais viola a proibição de financiamento monetário (Art. 123 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia) e o princípio de atribuição (Art. 5 do Tratado de 

Maastricht, em conjunto com os Arts. 119, 127 do TFUE). De acordo com os 

demandantes o Bundesbank não deve participar no programa de compra de ativos e o 

Bundestag e o Governo Federal estão abrigados a tomar medidas substanciais contra 

o programa. (BVerfG, 2015, tradução minha5) 

O BVerfG questionou sobre a violação do art. 123.º TFUE novamente, mas sobre pontos 

pouco esclarecidos como detalhes sobre a compra que comprovem que haverá uma estabilidade 

nos mercados, o estabelecimento de um tempo mínimo entre a emissão do título da dívida no 

mercado primário e a compra no secundário e o que acontece se houver a compra de títulos com 

yield6 negativo em sua maturidade (BVerfG, 2015). Foi questionado a falta de efetividade se os 

títulos disponíveis para compra tiverem uma curta maturidade, causando que a compra não gere 

os efeitos desejados.  

Os diversos questionamentos apresentados pelo BVerfG acima do parecer do TJUE 

sobre a validez do programa de compra de ativos públicos sinaliza um certo desgaste do arranjo 

entre os ordenamentos jurídicos, supranacional da integração e nacional. Percebe-se também 

que existe uma certa aspereza dos alemães em relação a algumas medidas implantadas pelo 

BCE. Esses sinais de deterioração do relacionamento da Alemanha com os processos e 

instituições do bloco podem significar um recuo na integração europeia. Diante disso, o BVerfG 

 
5 “With their constitutional complaints, the complainants claim that, by way of launching the programme for the 

purchase of public sector securities, the European System of Central Banks (ESCB) violates the prohibition of 

monetary financing (Art. 123 of the Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU) and the principle 

of conferral (Art. 5 of the Treaty on European Union – TEU, in conjunction with Arts. 119, 127 et seq. TFEU). 

Accordingly, the complainants submit that the German Bundesbank (Federal Central Bank) may not participate 

in the asset purchase programme and that the German Bundestag and the Federal Government are obliged to take 

suitable measures against the challenged programme.” 
6 Normalmente entendido como um rendimento, dividendos ou juros de um ativo, é o retorno depois de um período 

de tempo x com o ativo. 
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salientou novamente na demanda sua percepção de que o BCE excedeu seu mandato, foi 

alegado que:  

O [BCE] ultrapassou os limites do seu mandato nomeadamente pelo facto de: 

a) A decisão referida na primeira questão, devido ao volume do PSPP, que, em 12 de 

maio de 2017, ascendia a 1 534,8 mil milhões de euros, ter uma influência 

considerável sobre as condições de refinanciamento dos Estados‑Membros? 

b) A decisão referida na primeira questão, dada a melhoria das condições de 

refinanciamento dos Estados‑Membros a que se faz referência na alínea a) e dos seus 

efeitos sobre a banca comercial, não só ter consequências indiretas em matéria de 

política económica, mas também os seus efeitos, objetivamente verificáveis, 

permitirem pensar que, além do objetivo de política monetária, o programa prossegue, 

pelo menos ao mesmo nível, um objetivo de política económica? 

c) A decisão referida na primeira questão violar o princípio da proporcionalidade 

devido ao seu forte impacto em matéria de política económica? 

d) A decisão referida na primeira questão, devido à ausência de fundamentação 

específica, durante a sua execução que dura há mais de dois anos, ser insindicável do 

ponto de vista da sua necessidade e proporcionalidade?” (TJUE, 2017).  

A proporcionalidade das medidas também foi um tema em questão pelo volume em 

dinheiro e a implementação de dois anos que se prevê, tais condições causariam um efeito na 

política econômica dos Estados-membro. O último questionamento apresentado pelo BVerfG 

diz respeito aos riscos assumidos pelos bancos centrais e questiona o que aconteceria se 

houvesse a necessidade de recapitalização dos bancos centrais através do orçamento estatal. A 

resposta do TJUE aos questionamentos apresentados pelo BVerfG sobre a constitucionalidade 

do PSPP foi apresentada no processo C-493/17. Sobre a falta de fundamentação da ação tomada 

pelo BCE, questionamento baseado no Art. 296.º do TFUE7, o tribunal considera que não é 

necessário que se especifique todos os elementos técnicos, mas apenas que se especifique quais 

os objetivos estão sendo perseguidos pela medida. Desse modo, o TJUE salientou que 

...as sucessivas decisões do BCE relativas ao PSPP foram sistematicamente 

clarificadas com a publicação de comunicados de imprensa, declarações introdutórias 

do presidente do BCE em conferências de imprensa, completadas com respostas às 

questões colocadas pela imprensa, e de atas das reuniões de política monetária do 

Conselho do BCE que resumem os debates realizados nesse órgão. 

A este respeito, importa sublinhar, em especial, que essas atas incluem, 

nomeadamente, justificações da evolução, em alta e depois em baixa, do montante 

mensal da compra de obrigações, bem como do reinvestimento das quantias recebidas 

na data de vencimento das obrigações compradas e revelam, nesse contexto, a tomada 

em consideração dos potenciais efeitos secundários do PSPP, incluindo as suas 

eventuais consequências para as opções orçamentais dos Estados‑Membros em causa. 

(TJUE, 2017) 

Quanto a percepção sobre os efeitos do PSPP sobre a política econômica o tribunal 

conclui que a política monetária aplicada pelo BCE através do programa APP não pode ser 

comparada com uma política econômica só por potencialmente causar efeitos indiretos que 

também podem ser alcançados pela política econômica (TJUE, 2017). Portanto, é considerado 

 
7 “...deva revelar, de forma clara e inequívoca, o raciocínio do autor do ato em causa, de modo a permitir aos 

interessados conhecerem as justificações da medida adotada e ao Tribunal de Justiça exercer a sua fiscalização...” 

(TJEU, 2017) 
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que o BCE apenas está ordenando a política monetária para manter a inflação próxima aos 2%, 

estando assim dentro de suas competências. A respeito da proporcionalidade do PSPP o tribunal 

ponderou que  

Neste contexto, decorre do considerando 4 da Decisão 2015/774 que, para alcançar o 

objetivo de taxas de inflação inferiores, mas próximas de 2%, o PSPP visa facilitar as 

condições monetárias e financeiras, incluindo as das sociedades não financeiras e das 

famílias, com vista a apoiar o consumo agregado e as despesas de investimento na 

área do euro e, em última instância, contribui para a retoma, a médio prazo, das taxas 

de inflação pretendidas. 

O BCE remete, a este propósito, para a prática de outros bancos centrais e para 

diversos estudos, que demonstram que a compra maciça de obrigações soberanas é 

suscetível de contribuir para a realização deste objetivo através da facilitação do 

acesso aos financiamentos úteis à expansão da atividade económica, dando um sinal 

claro do compromisso do SEBC de alcançar o objetivo de inflação fixado, 

favorecendo a redução das taxas de juro reais e, ao mesmo tempo, incentivando os 

bancos comerciais a conceder mais crédito para reequilibrar as respetivas carteiras. 

(TJUE, 2017) 

Portando, o TJUE considerou que a medida condiz com os objetivos pretendidos pelo 

BCE, assim como a existência de diversas diretrizes evitam ao máximo as adversidades que 

podem surgir derivadas do PSPP ou até mesmo do APP em geral. Isto posto, se reduz a maior 

parte do risco que vem a ser assumido pelo SEBC a partir da compra de obrigações soberanas 

no mercado secundário. No que se refere aos efeitos gerados na emissão dos títulos de dívida o 

tribunal ofereceu uma resposta similar à do caso “Gauweiler”, afirmando que se a compra em 

mercado secundário afeta o mercado primário está de fato vetada, mas que as limitações 

estabelecidas na decisão BCE/2015/10 não possibilitam que ocorram tais efeitos. Também é 

salientado que uma possível dependência do governo a este tipo de medidas é evitada com a 

obrigatoriedade de seguir uma política orçamental sólida ao Estado que seja submetido ao 

programa. 

  

5. DECISÃO DO BVERFG DE 5 DE MAIO DE 2020 

 

As explicações apresentadas pelo TJUE sobre a validade do PSPP foi considera pelo 

BVerfG como insuficientes. Em 5 de maio de 2020 o BVerfG promulgou uma sentença a 

respeito da validade do programa em questão, o tribunal afirmou que a decisão do TJUE era 

ultra vires, dessa forma, a decisão não seria vinculante na Alemanha. Foi considerado que as 

explicações do TJUE nos acordões sobre o tema não tiveram uma fundamentação adequada 

para concluir sobre a validade e que os procedimentos normalmente seguidos para a 

averiguação não foram seguidos. Sendo assim, foi considerado pelo BVerfG que a decisão 

tomada foi resultado de uma análise arbitraria realizada pelo TJUE. Deixando assim de certa 
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forma o BCE sem um controle de constitucionalidade, por estar ultrapassando suas 

competências. 

Outro apontamento realizado pelo BVerfG é sobre a falta de constitucionalidade de que 

as sentenças do TJUE, como as sobre o PSPP, sejam capazes de ampliar as competências dos 

órgãos da UE. O tribunal alemão reafirmou que o princípio de atribuição deve ser respeitado, 

não havendo a apropriação de competências que não foi acordada em tratados do bloco e sem 

a cessão de soberania para tal.  O princípio de proporcionalidade foi novamente salientado nesta 

decisão sendo considerado agora como pouco analisado, ou seja, as consequências do programa 

para a política econômica e fiscal dos Estados-membro está pouco clara. A motivação para uma 

medida de tal abrangência pelo BCE é um dos motivos para concluir a falta de 

proporcionalidade das medidas do PSPP. As explicações apresentadas pelo BCE a respeito do 

programa de compra e que foram validadas pelo TJUE como suficientes para a sua validação 

não foram suficientemente abrangentes para o BVerfG, sendo assim, é necessária uma análise 

mais detalhada das motivações e efeitos do programa. O tribunal alemão indica que tais 

questões devem ser apresentadas em um ato jurídico conforme estabelecido no TFUE 

(MANGAS MARTIN, 2020, p. 6). 

 O posicionamento do Governo e da Câmera alemã em relação ao programa também é 

questionado pelo BVerfG. Em ambos os casos não houve oposição para a compra de dívida 

soberana determinada pelo BCE. O BVerfG determinou mediante a sentença de 5 de maio (2 

BvR 859/15) que cabe ao Governo, a Câmera e ao Bundesbank (Banco Central Alemão) revisar 

as reais consequências e motivações para a implementação do PSPP no país. Para tal o BVerfG 

determinou um prazo de 90 dias para que o BCE apresente as informações necessárias para os 

órgãos internos, caso os fatos apresentados ainda fossem considerados como insuficientes o 

Bundesbank teria sua participação vetada e deveria proceder com a venda dos títulos soberanos 

em seu poder.  

Devido a enfática resolução do BVerfG sobre a falta de vinculação da sentença do TJUE 

e a determinação de que a Alemanha não realizaria mais compras e incluso venderia os títulos 

em seu poder caso não houve uma resposta para suas demandas as instituições da UE foram 

muito contundentes em suas respostas a respeito do assunto. A primeira manifestação sobre o 

assunto foi BCE por meio de um comunicado de imprensa, no qual reafirma que mantém seu 

compromisso em tomar as medidas necessárias dentro de suas competências para manter a 

estabilidade de preços. Também é salientado no comunicado que o TJUE determinou na 

sentença de 2018 que o BCE não está ultrapassando suas competências.  
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O TJUE apesar de não ter o costume de se pronunciar a respeito de sentenças do 

ordenamento nacional apresentou um comunicado de imprensa a respeito. No comunicado foi 

reiterado que o TJUE é o único que tem competência para ponderar sobre o direito comunitário. 

Também se apontou o princípio da aplicabilidade direita, ou seja, as sentenças do TJUE são de 

caráter vinculante. O surgimento de divergências sobre a legitimação das sentenças do TJUE 

pode causar uma fragmentação do ordenamento jurídico da união e a igualdade entre os 

Estados-membro deixa de ser real, foram outros pontos sinalizados no comunicado de impressa. 

Por último o tribunal afirmou que se absterá de qualquer comunicado posterior sobre o tema. 

Ademais, a sentença do BVerfG acerca do efeito vinculante da decisão do TJUE representa 

uma violação dos tratados constitutivos da UE. Dessa forma, a Comissão Europeia, se acreditar 

necessário, poderá demandar a Alemanha por não cumprir com as obrigações estabelecidas nos 

tratados constitutivos.  

Como as objeções a respeito do PSPP não vinham dos organismos públicos, mas sim de 

cidadãos alemães, desde a promulgação da sentença do BVerfG o Governo alemão vem 

tentando evitar os efeitos do ato. Após algumas discussões o Ministro de Finanças alemão 

considerou que o Bundesbank poderia continuar a fazer parte do programa e incluso antes do 

prazo de 90 dias, o Parlamento Alemão concluiu que o BCE havia examinado as consequências 

do programa de forma abrangente (RAGONE; TARRÍAS, 2020).  

6. CONCLUSÃO 

A criação de uma integração regional pressupõe a existência de uma conformidade entre 

os Estados-membro para a constituição e manutenção do bloco. Fica determinado nos tratados 

constitutivos os objetivos de tal bloco, mantendo sempre presente o que se pretende alcançar. 

A UE como qualquer integração regional teve seus objetivos determinados e nunca pretendeu 

ser união política absoluta, na qual há uma única entidade política nos moldes estatais. Percebe-

se que desde o início a Alemanha deixou evidente que não estaria disposta a ceder mais 

soberania da necessária e que atuaria de certa forma como salvaguarda para que a integração 

não ultrapassasse os limites estabelecidos.  

Desde o primeiro indício de que haveria compra de dívida soberana houve um olhar 

mais atento da Alemanha a respeito do assunto. Houve então o primeiro questionamento do 

BVerfG sobre as atitudes do BCE e sua ampliação de competências. Esse primeiro 

questionamento pode ser considerado apenas como uma preocupação dos demandantes acerca 

da proporcionalidade, o respeito a cláusula de non-bailout e os efeitos reais que a compra de 

ativos soberanos poderia causas nas economias dos Estados. Por determinação dos tratados 
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constitutivos da UE cabe ao TJUE analisar sobre a validez das ações das instituições do bloco. 

Dessa forma, o TJUE apresentou sua resolução sobre os questionamentos enviados pelo tribunal 

alemão concluindo que o programa estava dentro dos parâmetros necessários, sendo assim, era 

completamente válido.   

A despeito da decisão do TJUE e com a apresentação de outro programa de compra de 

dívida soberana o BVerfG questionou novamente e sinalizou que informações mais 

aprofundadas eram esperadas da nova sentença. O TJUE concluiu na nova análise que não 

houve nenhuma violação dos tratados e que as delimitações estabelecidas pelo BCE para evitar 

possíveis efeitos negativos eram suficientes para manter o programa no âmbito da política 

monetária. O BVerfG ainda descontente com a análise realizada pelo TJUE decidiu prolatar 

uma decisão sobre o PSPP. Tal fato significou um excesso por parte do tribunal alemão já que 

qualquer apreciação a respeito das instituições europeias é de competência exclusiva do TJUE, 

ou seja, nenhuma corte nacional pode prolatar sentença a respeito do assunto.  

Com a decisão sobre o PSPP o BVerfG não somente excedeu suas competências como 

também ao determinar que talvez a Alemanha não poderia participar da compra de dívida 

soberana do BCE incumpriu o efeito vinculante das decisões do TJUE. O país pode inclusive 

sofrer sanções por não cumprir com os términos dos tratados da UE. Percebe-se que durante 

todo o período em que houve o embate acerca do programa existiu um pleito entre os tribunais 

pelo protagonismo. Em uma integração saudável não deveria haver esse tipo de competição, os 

ordenamentos deveriam ser complementares e não concorrentes.  

Portanto, podemos constatar que há um embate entre os ordenamentos jurídicos 

analisados. O tribunal alemão não parece querer abrir mão de nem mais um pouco de sua 

soberania em prol da integração europeia ao mesmo tempo em que o tribunal europeu aumenta 

cada vez mais o emaranhado jurídico do bloco e, consequentemente, as obrigatoriedades do 

mesmo. Entende-se então que haverá uma dificuldade para a progressão da integração europeia 

e a saída da Inglaterra do blocou fragilizou ainda mais a integridade europeia. O tema da compra 

de ativos soberanos ficou por enquanto anestesiado pela energética atuação do corpo diretivo 

do governo alemão, por serem favoráveis a integração. Pode ser que em um futuro se houver 

um governo menos propenso à integração o tema volte a ser questionamento e também o 

surgimento de um novo desgaste no relacionamento dos tribunais e da Alemanha com a 

ampliação do escopo da integração. 
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