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RESUMO

O presente trabalho versa sobre o Sistema de Alerta Precoce, o qual foi consagrado pelo 

Tratado de Lisboa com a finalidade de instituir  um controle  sobre a aplicação do princípio da 

subsidiariedade  na  União  Europeia,  assegurando  que  as  decisões  sejam tomadas  tão  próximas 

quanto possível dos cidadãos. Em um primeiro momento, analisamos as diversas etapas, ao longo 

da história do processo de integração europeu, que resultaram na consagração da subsidiariedade 

como um princípio geral do Direito Europeu. Em seguida, concentramos o nosso esforço na tarefa 

de definir  com clareza o significado desse princípio após a  consagração do Tratado de Lisboa, 

enfatizando os aspectos pertinentes do artigo 5º do Tratado da União Europeia. Na segunda parte do 

trabalho, estudamos especificamente o Sistema de Alerta Precoce, destacando os seus objetivos, as 

suas principais características e buscando encontrar soluções para os problemas que emergem a 

partir  do  exame  do  Protocolo  relativo  à  aplicação  dos  princípios  da  subsidiariedade  e  da 

proporcionalidade.

Palavras-chave: princípio da subsidiariedade; Sistema de Alerta Precoce; União Europeia.



ABSTRACT

This study is about the Early Warning System, which was enacted through the Treaty of 

Lisbon with the purpose of creating a system for monitoring the application of the principle of 

subsidiarity in the European Union, ensuring that decisions are taken as closely as possible to the 

citizens.  At first, we analyze the various steps along the history of European integration process, 

which resulted in the enactment of subsidiarity as a general principle of European law. Then, we 

focus our effort on the task of defining clearly the meaning of this principle after the enactment of 

the Lisbon Treaty, emphasizing relevant aspects of Article 5 of the Treaty on European Union. In 

the second part  of  this  essay,  we study specifically the Early Warning System, highlighting its 

objectives,  its  main  characteristics  and  seeking  solutions  to  problems  that  emerge  from  the 

examination of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. 

Key-words: principle of subsidiarity; Early Warning System; European Union.
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INTRODUÇÃO

As competências  da Comunidade Europeia,  agora União  Europeia,  foram ampliadas  em 

cada uma das reformas de seus tratados constitutivos. Além disso, a delimitação dos domínios de 

competência não é feita com absoluto rigor, por meio de âmbitos materiais ou de funções. Em geral, 

as  normas  de  competência  prescrevem  fins  a  serem  perseguidos  pelas  instituições  da  União 

Europeia, o que implica uma tendência ao alargamento das competências  por meio da aplicação da 

teoria dos poderes implícitos.

Como consequência, cada vez mais as decisões que afetam diretamente a vida quotidiana 

dos  cidadãos  europeus  passaram a  ser  tomadas  pelas  instituições  europeias,  e  os  parlamentos 

nacionais perderam uma parte considerável do seu poder para estas instituições. Esse fato gerou 

uma grande  inquietação entre  os  governos  e  os  cidadãos em geral,  tendo em vista  a  dilatação 

constante do poder de intervenção da União em  domínios que tradicionalmente eram objeto do 

exercício de competências exclusivas dos órgãos nacionais. 

Cabe mencionar, ainda, que as alterações promovidas no procedimento legislativo europeu 

têm ampliado  as  hipóteses  de  votação  por  maioria  qualificada,  em detrimento  da  votação  por 

unanimidade. Isso significa que os Estados-membros não detém mais um poder de veto ilimitado no 

processo decisório, o que implica em um certo esvaziamento dos seus poderes. A instituição desse 

sistema de votação por maioria qualificada tornou possível ao Conselho aprovar mais facilmente 

novas medidas, o que, por sua vez, fez com que a Comissão se tornasse mais audaciosa em suas 

iniciativas.

A  consagração,  enquanto  princípio  jurídico,  da  subsidiariedade  na  União  Europeia 

claramente tem a finalidade de solucionar esses problemas, criando meios de conter a tendência à 

interpretação  expansiva  das  competências  comunitárias  e  aquietar  o  temor  de  um crescente  e 

correlativo esvaziamento das competências dos Estados.

Referências  à  ideia  de  subsidiariedade  já  aparecem  nos  tratados  que  instituem  as 

comunidades  europeias.  No  entanto,  a  primeira  tentativa  de  introduzir  de  forma  explícita  esse 

princípio  no  Direito  Comunitário  manifesta-se  no  Projeto  de  Tratado  sobre  a  União  Europeia, 

elaborado por Altiero Spinelli e aprovado pelo Parlamento Europeu em 14 de Fevereiro de 1984. A 

consagração oficial, todavia, ocorreria em 1986, no texto do Ato Único Europeu, que introduziu o 

princípio da subsidiariedade no domínio da proteção ambiental, aditando ao Tratado que institui a 

Comunidade Econômica Europeia o art. 130.º R (4). Este artigo previa que a comunidade interviria 

em matéria de ambiente na medida em que os objetivos previstos pudessem ser melhor realizados 
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ao nível comunitário do que a nível dos Estados-membros isoladamente.

 O Tratado de Maastricht, por sua vez, aditou ao Tratado que institui a Comunidade Europeia 

o Artigo 3º-B, o qual tornou a subsidiariedade um princípio geral do Direito Comunitário. Segundo 

esse artigo, nos domínios que não fossem das atribuições exclusivas da Comunidade, ela interviria 

apenas se e na medida em que os objetivos da ação encarada não pudessem ser suficientemente 

realizados pelos Estados-membros, e pudessem pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação 

prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário. Com o intuito de enfatizar a conexão entre a 

subsidiariedade  e  o  processo  de  expansão  dos  poderes  comunitários,  incluiu-se  expressões 

relacionadas à subsidiariedade em praticamente todos os novos capítulos do Tratado, de forma a 

destacar a intenção de que os Estados-membros preservassem a prioridade de atuação nessas novas 

áreas de atuação da Comunidade.

 Em  1997,  o  Tratado  de  Amsterdã  consagrou  o  primeiro  protocolo  a  respeito  da 

subsidiariedade, denominado Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade.  Os  dispositivos  constantes  nesse  Protocolo  forneceram   um  conjunto  de 

orientações sobre como o princípio deveria ser compreendido e aplicado. No entanto, não foram 

estabelecidas  regras  detalhadas  que  fixassem  um  limite  ao  exercício  das  competências  da 

Comunidade, restando às instituições políticas desta uma ampla margem de discricionariedade.

A consagração do princípio da subsidiariedade e do protocolo relativo a sua aplicação não se 

mostraram suficientes  para  atingir  os  objetivos  almejados e  aplacar  as  críticas  dos  eurocéticos. 

Logo, os líderes europeus passaram a discutir acerca de novos mecanismos que fossem capazes de 

garantir  a  aplicação da subsidiariedade e  evitar  o  esvaziamento das  competências  dos  Estados-

membros.

 No quadro da Convenção Europeia, ou Convenção sobre o futuro da Europa, uma comissão 

redigiu um projeto de Tratado que estabelecia uma Constituição para a Europa, o qual viria a ser  

assinado em Roma, em 29 de outubro de 2004. Entretanto, esse Tratado não entrou em vigor devido 

à  resistência  de  parte  da  população  europeia:  o  eleitorado  francês,  assim  como  o  holandês, 

rejeitaram  o  projeto  em  referendo.  Nessa  proposta  de  Tratado  Constitucional  havia  um  novo 

protocolo  sobre  a  aplicação  dos  princípios  da  subsidiariedade  e  da  proporcionalidade, muito 

semelhante ao que posteriormente seria consagrado pelo Tratado de Lisboa.

Esse Protocolo previa  a criação de um novo mecanismo de controle político ex ante, em que 

participariam os parlamentos nacionais. Pela primeira vez, estabelecia-se uma conexão entre eles, a 

aplicação  do  princípio  da  subsidiariedade  e  o  processo  legislativo  europeu.  Tal  mecanismo 

permitiria aos parlamentos nacionais velar pela correta aplicação do princípio da subsidiariedade 

por parte das instituições que participam no processo legislativo por meio de uma relação direta 



10

com as instituições comunitárias.

O Tratado de Lisboa,  finalmente,  consagrou um novo protocolo relativo à aplicação dos 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, positivando esse mecanismo de participação 

dos parlamentos nacionais dos Estados-membros no processo legislativo europeu. Com efeito, a 

principal novidade desse protocolo é a consagração de um Sistema de Alerta Precoce que possibilita 

aos parlamentos nacionais apontarem violações ao princípio da subsidiariedade nas propostas de 

atos legislativos e oporem determinados obstáculos a adoção dessas propostas. 

O  Tratado  de  Lisboa  consagrou,  outrossim,  um  nova  definição  do  princípio  da 

subsidiariedade. Esse princípio agora está previsto no artigo 5º (3) do Tratado da União Europeia: 

“Em virtude do princípio da subsidiariedade,  nos  domínios  que não sejam da sua competência 

exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não 

possam ser  suficientemente alcançados pelos Estados-membros,  tanto ao nível  central  como ao 

nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, 

ser mais bem alcançados ao nível da União”. 

O artigo 5.º do Tratado da União Europeia distingue entre a delimitação e o exercício das 

competências. Este é regido pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade;  aquela, 

pelo princípio da atribuição.  A seguir,  ainda no artigo 5.º,  são definidos os significados desses 

princípios, observando-se a seguinte ordem: atribuição, subsidiariedade, proporcionalidade. Há uma 

razão para essa ordem ter sido estabelecida. Pela lógica do Tratado esses princípios constituem três 

testes  sucessivos  que  devem  ser  realizados  antes  da  adoção  de  qualquer  medida  pela  União 

Europeia.  Em primeiro lugar, de acordo com o princípio da atribuição, é necessário verificar se a 

União  detém competência  para  atuar,  considerando-se  que  ela  somente  pode  atuar  dentro  dos 

limites  das  competências  que  os  Estados-membros  lhe  tenham  atribuído.   Em segundo  lugar, 

naqueles casos que não são da competência exclusiva da União, deve-se questionar se ela deve 

intervir.  A resposta  a  essa  pergunta  deve  ser  fornecida  a  partir  da  aplicação  do  princípio  da 

subsidiariedade, com base em dois critérios: suficiência da atuação dos Estados-membros e maior 

eficácia da ação da União Europeia. Isto é, a União somente deverá intervir se os objetivos da ação 

considerada não puderem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros e, além disso, se 

esses  objetivos  puderem ser  melhor  alcançados  ao nível  da  União.  Por  fim,  cabe  indagar  qual 

deverá ser a intensidade ou a natureza da ação, ou seja, o conteúdo e a forma da ação da União não 

devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos Tratado. Isso significa que os meios 

escolhidos devem ser proporcionais em relação aos fins almejados.

Conforme a definição do Tratado da União Europeia, os critérios da suficiência da atuação 

dos  Estados-membros  e  da  maior  eficácia  da  ação  da  União  devem  ter  como  referência  as 
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dimensões ou os efeitos da ação considerada. A partir dessa afirmação surgem algumas questões, 

que pretendemos analisar: Quando é que a dimensão e os efeitos de um ação determinam que ela 

passe a ser uma atribuição da União? Para que isso ocorra, é suficiente que a dimensão ou os efeitos 

ultrapassem o âmbito de um Estado, ou é necessário que eles atinjam a União como um todo?

O princípio da subsidiariedade, na forma como foi instituído, está intimamente ligado ao 

princípio da proporcionalidade.  Aquele, a partir de uma interpretação do artigo 5º, responderia à 

questão  “a  União  deve  atuar?”,  enquanto  que este  responderia  à  questão  “como a  União  deve 

atuar?”; esta distinção, entretanto, como teremos a oportunidade de estudar, é problemática, pois 

ambas as questões estão inerentemente conectadas.

No que concerne  ao  Sistema de  Alerta  Precoce,  podemos  resumi-lo  da  seguinte  forma: 

Todos os projetos de atos legislativos, devidamente justificados quanto à observância do princípio 

da subsidiariedade, serão transmitidos pela instituição proponente, que normalmente é a Comissão, 

não apenas para as instituições europeias, mas também diretamente para os parlamentos nacionais. 

Qualquer parlamento nacional ou qualquer das câmaras de um desses parlamentos pode, no prazo 

de oito semanas, dirigir aos presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um 

parecer fundamentado em que exponha as razões pelas quais considera que o projeto em questão 

não obedece ao princípio da subsidiariedade. Cada parlamento nacional unicameral dispõe de dois 

votos, sendo que nos sistemas bicamerais cada câmara dispõe de um voto. O Sistema de Alerta 

Precoce abrange dois procedimentos distintos: cartão amarelo e cartão laranja. No procedimento do 

cartão  amarelo,  caso  os  pareceres  fundamentados  sobre  a  inobservância  do  princípio  da 

subsidiariedade representem, pelo menos, um terço do total dos votos atribuídos aos Parlamentos 

nacionais - um quarto quando se tratar de um projeto de ato legislativo apresentado com base no 

artigo 76.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativo ao espaço de liberdade, 

segurança e justiça -, o projeto deve ser reanalisado. Depois dessa reanálise, o órgão do qual emanar 

o projeto de ato legislativo, pode decidir manter o projeto, alterá-lo ou retirá-lo. No procedimento 

do cartão laranja, aplicável apenas no quadro do processo legislativo ordinário, caso os pareceres 

fundamentados  sobre  a  inobservância  do  princípio  da  subsidiariedade  numa  proposta  de  ato 

legislativo representem a maioria simples dos votos atribuídos aos Parlamentos nacionais a proposta 

deve ser reanalisada. Depois dessa reanálise, a Comissão pode decidir manter a proposta, alterá-la 

ou  retirá-la.  No  entanto,  se  a  Comissão  decidir  manter  a  proposta,  caberá  ao  Conselho  e  ao 

Parlamento Europeu decidirem, antes de concluírem a primeira leitura do projeto, com base nas 

razões  apontadas  pelos  parlamentos  nacionais  e  pela  Comissão,  se  a  proposta  legislativa  é 

compatível com o princípio da subsidiariedade. Se o legislador considerar que a proposta não é 

compatível  com  o  princípio  da  subsidiariedade,  a  proposta  legislativa  não  continuará  a  ser 
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analisada. Esse procedimento, por sua vez, é chamado procedimento do cartão laranja.

A partir da leitura dos dispositivos que instituem esse Sistema emergem algumas questões a 

serem examinadas. A expressão “propostas de ato legislativo” engloba quais documentos no âmbito 

da União Europeia? Como essas propostas  e  os  documentos  de consulta   (livros  verdes,  livros 

brancos,  comunicações)  da Comissão  serão  transmitidos  aos  Parlamentos  nacionais?  O número 

mínimo de votos necessários para deflagrar os procedimentos do cartão amarelo e do cartão laranja 

foram fixados em um patamar adequado, ou foram fixados em um patamar muito elevado, de tal 

forma  que  esses  procedimentos  não  produzirão  efeitos?  O  prazo  de  oito  semanas  que  os 

parlamentos  nacionais  dispõem  para  emitir  parecer  fundamentado  acerca  da  observância  da 

subsidiariedade  é  muito  exíguo,  considerando  o  elevado  número  de  propostas  legislativas 

produzidas na União Europeia e a necessidade de coordenação entre os parlamentos nacionais? Em 

caso de resposta afirmativa, quais as soluções possíveis para amenizar ou solucionar este problema? 

Podem os parlamentos emitir novo parecer fundamentado, seguindo os parâmetros do Sistema de 

Alerta  Precoce,  caso   alguma  emenda  altere  substancialmente  determinada  proposta  de  ato 

legislativo,  introduzindo determinada disposição que se mostre  contrária  à subsidiariedade?  Por 

qual modo devem os Parlamentos nacionais decidir a respeito da emissão de um parecer motivado 

sobre a violação do princípio da subsidiariedade e qual deve ser a forma desse parecer? Monitorar a 

aplicação do princípio da subsidiariedade é uma faculdade ou um dever imposto pelo Tratado da 

União Europeia aos parlamentos?

Além dessas questões, devemos analisar, ainda, outras, como, por exemplo, a razão pela qual 

não foi incluído um procedimento do cartão vermelho, visto que muitos propunham a adoção de um 

procedimento pelo qual os parlamentos nacionais pudessem simplesmente impedir que determinada 

medida fosse adotada pela União Europeia.

 O Sistema de Alerta Precoce foi desenvolvido para solucionar dois problemas distintos: 

Como desenvolver um mecanismo de controle da subsidiariedade sem que fosse necessário criar 

uma nova  instituição;  como envolver  os  parlamentos  nacionais  na  vida  democrática  da  União 

Europeia.  Desta forma, o SAP tem dois objetivos: garantir  que a legislação da União Europeia 

cumpra com a subsidiariedade e reduzir o déficit democrático existente na União Europeia.

O Tratado de Lisboa amplia as oportunidades para que o parlamentos nacionais exerçam 

influência  política  no  sentido  de  garantir  a  aplicação  do  princípio  da  subsidiariedade. Com a 

consagração do Sistema de Alerta Precoce, a ligação entre a Comissão e os parlamentos  tornou-se 

mais  forte,  tendo  em  vista  o  reconhecimento  do  direito  de  estes  receberem  diretamente  os 

documentos daquela.  Anteriormente à criação desse sistema, discutiu-se a respeito da introdução de 

uma “terceira câmara” na União Europeia, constituída por parlamentares  nacionais.  Sugeriu-se, 
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ainda, outras opções, como a criação de câmaras do Tribunal de Justiça, ou mesmo a criação de um 

novo tribunal, encarregadas de garantir a observância da subsidiariedade. Outras sugestões incluíam 

a  criação  de  um comité  especial  de  parlamentares  nacionais  ou  a  designação  de  um membro 

específico da Comissão para assegurar o respeito da subsidiariedade. Como podemos avaliar o SAP 

em relação a esses outros mecanismos? Não seria melhor reforçar o controle jurídico exercido pelo 

Tribunal de Justiça, ao invés de atribuir essa tarefa de controle aos Parlamentos Nacionais?

Na primeira parte deste trabalho, procuramos, a partir de uma análise do moderno conceito 

de subsidiariedade, considerando o contexto em que ele se desenvolveu, delimitar com a máxima 

precisão  possível  o  significado  desse  princípio  no  atual  sistema  instituído  pelos  Tratados 

constitutivos  da  União  Europeia.  Na  segunda  parte  do  trabalho,  estudamos  especificamente  o 

Sistema  de  Alerta  Precoce,  destacando  os  seus  objetivos,  as  suas  principais  características  e 

buscando  encontrar  soluções  para  os  problemas  que  emergem a  partir  do  exame do Protocolo 

relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

Em suma,  o objetivo  deste  trabalho é  traçar  as  linhas  definidoras  do Sistema de Alerta 

Precoce e avaliar se ele é um instrumento adequado para controlar a aplicação do princípio da 

subsidiariedade  e,  consequentemente,  assegurar  que  as  decisões  sejam tomadas  tão  próximo 

quanto possível dos cidadãos da União Europeia.   
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1  O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE NA UNIÃO EUROPEIA

Neste  capítulo,  em um primeiro  momento,  analisamos  as  diversas  etapas,  ao  longo  da 

história do processo de integração europeu, que resultaram na consagração da subsidiariedade como 

um princípio geral do Direito Europeu. Em seguida, concentramos o nosso esforço na tarefa de 

definir  com  clareza  o  significado  desse  princípio  após  a  consagração  do  Tratado  de  Lisboa, 

enfatizando os aspectos pertinentes do artigo 5º do Tratado da União Europeia.

1.1  A Consagração do Princípio da Subsidiariedade na União Europeia

No que concerne ao estudo das etapas de desenvolvimento e consagração do princípio da 

subsidiariedade,  iniciamos  com  breves  considerações  acerca  da  origem  desse  princípio.  Após, 

passamos a examinar o seu desenvolvimento especificamente no âmbito europeu. Dividimos esse 

exame em quatro etapas: Antecedentes do Tratado de Maastricht; Tratado de Maastricht; Tratado de 

Amsterdã;  Tratado Constitucional e antecedentes do Tratado de Lisboa. Destacamos o Tratado de 

Maastricht, pois ele tornou a subsidiariedade um princípio geral do Direito Comunitário. Quando 

tratamos  dos  antecedentes  desse  Tratado,  englobamos  as  principais  manifestações  da 

subsidiariedade que antecederam esse momento. O Tratado de Amsterdã é importante, sob o ponto 

de  vista  deste  estudo,  considerando  que  ele  consagrou  o  primeiro  protocolo  a  respeito  da 

subsidiariedade, denominado “Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade”. Por fim, no Tratado Constitucional desenvolveram-se importantes modificações 

nos institutos relacionados à subsidiariedade, muitas das quais, por meio do Tratado de Lisboa, 

foram posteriormente consagradas e, hoje, determinam o significado e a extensão desse princípio.

1.1.1  Origem do Princípio da Subsidiariedade

As  primeiras  manifestações  da  ideia  de  subsidiariedade  podem  ser  encontradas  em 

Aristóteles, que apresentava uma sociedade composta por diversos grupos com tarefas específicas, 

realizando suas próprias  necessidades.  Posteriormente,  podemos encontrá-las em São Tomás de 

Aquino,  que  afirmava  a  necessária  diversidade  e  distinção  de  funções  na  sociedade.  Inúmeros 

outros  pensadores,  a  partir  de  bases  filosóficas  bastante  diferentes,  teriam também,  de  alguma 

forma, invocado a  subsidiariedade:  Dante,  Locke, Proudhon, Francisco de Victoria, Francisco de 

Suarez,  Taine,  Tocqueville,  Stuart  Milll,  Kant,  Ketteler,  von  Mohl,  Georg  Jellinek 

(QUADROS,1995, p.13; MEDINA, 2002, p. 244; HORTA, 2002, p. 461; BARACHO, 1997, p. 56-

57; ESTELLA, 2002, p. 76-79; MARTINS, 2003, p. 39-90). 
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Contudo,  a  moderna  formulação  do  princípio  da  subsidiariedade,  que  aqui  se  pretende 

examinar,  desenvolve-se  na  doutrina  social  da  Igreja  Católica,  fundamentalmente  a  partir  das 

Encíclicas Rerum Novarum e Quadragesimo Anno  (COOPER, 2006, p. 283; BERMANN, 1994, p. 

339; FERNÁNDEZ FARRERES, 2003, p. 496-497; NEGRUT, 2010, p. 5; GONÇALVES, 2003, p. 

100;  HORTA, 2002, p. 461,  TORRES, 2001, p. 24; MEDINA, 2002, p. 244). Para compreender 

plenamente o sentido desse princípio consagrado pelo Tratado de Maastricht é essencial examiná-lo 

nesse  contexto em que ele teve origem e se desenvolveu (LAPOINTE, 1994, p. 457;  HENKEL, 

2002, p. 363 e 364).

Antonio  Estella  descreve  da  seguinte  forma  a  origem  do  conceito  moderno  de 

subsidiariedade:

It  was  within  the  social  doctrine  of  the  Catholic  Church  that  the 
character  of  modern subsidiarity was formed. The birthplace of the 
social  doctrine of the Catholic Church was probably the Encyclical 
letter,  Rerum  Novarum.  In  the  Rerum  Novarum Pope  Leon  XIII 
pointed out the need for the Catholic Church to adopt a more active 
role in the debate over the resolution of social problems in modern 
societies.  This was an initial  reaction to the criticisms of ambiguity 
against  the  Catholic  Church  (and even within  the  Catholic  Church 
itself)  regarding  the  so-called  social  question,  at  a  time  when  the 
economic  changes  resulting  from  the  Industrial  Revolution  were 
starting to be felt. In the Rerum Novarum the Catholic Church began 
to draw the lines of an official version of the relationships between 
men and public power, whose nucleus was the role attributed to the 
State for the structuring of society (ESTELLA, 2002, p. 79).

Na Encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII  afirma que “não é justo que o indivíduo ou 

a  família  sejam absorvidos  pelo  Estado”,  mas,  pelo  contrário,  eles  devem ter  “a  faculdade  de 

proceder com liberdade, contanto que não atentem contra o bem geral, e não prejudiquem ninguém” 

(LEÃO XIII, 1891, n. 19). Embora o princípio da subsidiariedade já apareça embrionariamente 

nessa Encíclica, ele será delineado de forma mais completa em 1931, na Encíclica Quadragesimo 

Anno, de Pio XI  (HENKEL, 2002, p. 363-364; BARACHO, 1997, p. 26; MEDINA, 2002, p. 245-

246; QUADROS,1995. p.14). Transcrevemos trecho do documento que reflete de modo expressivo 

as principais ideias a respeito da subsidiariedade: 

Verdade é, e a história o demonstra abundantemente, que, devido à 
mudança de condições, só as grandes sociedades podem hoje levar a 
efeito  o  que  antes  podiam  até  mesmo  as  pequenas;  permanece 
contudo imutável aquele solene princípio da filosofia social: assim 
como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com 
a  própria  iniciativa  e  indústria,  para  o  confiar  à  coletividade,  do 
mesmo modo passar para uma sociedade maior e mais elevada o que 
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sociedades menores e inferiores podiam conseguir, é uma injustiça, 
um grave dano e perturbação da boa ordem social. O fim natural da 
sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus membros, não destruí-
los nem absorvê-los.
Deixe pois a autoridade pública ao cuidado de associações inferiores 
aqueles  negócios  de  menor  importância,  que  a  absorveriam 
demasiado;  poderá  então  desempenhar  mais  livre,  enérgica  e 
eficazmente o que só a  ela  compete,  porque só ela  o  pode fazer: 
dirigir, vigiar,  urgir e reprimir,  conforme os casos e a necessidade 
requeiram.  Persuadam-se  todos  os  que  governam:  quanto  mais 
perfeita ordem jerárquica reinar entre as várias agremiações, segundo 
este  princípio  da  função  «supletiva»  dos  poderes  públicos,  tanto 
maior influência e autoridade terão estes, tanto mais feliz e lisonjeiro 
será o estado da nação.  (PIO XI, 1931, n. 79 e n. 80)

Há  uma  diferença  importante  entre  os  períodos  históricos  em  que  as  Encíclicas 

Quadragesimo Anno e Rerum Novarum foram escritas. Enquanto esta foi escrita em um momento 

em que predominava o liberalismo, aquela foi escrita quando estavam em ascensão as doutrinas 

estatistas – comunismo e fascismo. Como consequência disso, a preocupação expressa na Encíclica 

Rerum  Novarum  é  a  de  destacar  a  importância  do  Estado  na  proteção  dos  indivíduos  e  das 

coletividades. Ela não define de forma clara um limite à intervenção do Estado, desde que essa seja  

considerada  necessária  para  promover  o  bem comum.  Pio  XI,  por  sua   vez,  preocupa-se  em 

determinar com precisão o conceito de necessidade de intervenção estatal e em definir claramente 

os  limites  dessa intervenção  (LAPOINTE,  1994,  p.  451).  A Doutrina Social  da  Igreja  Católica 

visava, por um lado, proteger a autonomia do indivíduo e o pluralismo da vida social das ideologias 

coletivistas, e, por outro, “combater os excessos do liberalismo, que pretendia a supressão do papel 

do  Estado  na  vida  social  e  econômica”  (QUADROS,  1995,  p.  14).  Segundo  essa  doutrina,  a 

finalidade  do Estado não é  fornecer  a  todos uma felicidade pré-fabricada  (MILLON-DELSOL, 

1993, p. 27-28),  mas garantir o conjunto de condições sociais que permitam aos grupos e a seus 

membros desenvolverem-se plenamente (JOÃO XXIII, 1961, n. 74), isto é, o bem comum, definido 

por JOÃO XXIII como “o conjunto das condições sociais que permitem e favorecem nos homens o 

desenvolvimento integral da personalidade” (JOÃO XXIII, 1961, n. 65). O Estado existe para servir 

o indivíduo e não vice-versa (LEÃO, 1891,  n.  19;  BARACHO, 1997, p.  45).  Com efeito,  não 

importa quão ampla seja a presença do Estado no campo econômico, ela “não pode ter como meta 

reduzir cada vez mais a esfera da liberdade na iniciativa pessoal dos cidadãos”; deve, pelo contrário, 

buscar ampliá-la o máximo possível, “protegendo efetivamente, em favor de todos e de cada um, os 

direitos essenciais da pessoa humana” (JOÃO XXIII, 1961, n. 55).

Ainda com relação à Doutrina Social  da Igreja Católica,  cabe destacar que o Papa João 

XXIII, na Encíclica Pacem in Terris, desenvolve a doutrina de Leão XIII e de Pio XI, estendendo a 
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sua aplicação para as relações entre os Estados da comunidade mundial: 

Os  poderes  públicos  da  comunidade  mundial  não  têm  como  fim 
limitar  a  esfera  de ação dos poderes  públicos  de cada comunidade 
política e nem sequer de substituir-se a eles. Ao invés, devem procurar 
contribuir para a criação, em plano mundial, de um ambiente em que 
tanto  os  poderes  públicos  de  cada  comunidade  política,  como  os 
respectivos  cidadãos  e  grupos  intermédios,  com  maior  segurança, 
possam desempenhar as próprias funções, cumprir os seus deveres e 
fazer valer os seus direitos. (João XXIII, 1963, n. 140)

Contudo, há quem diga que o moderno conceito de subsidiariedade pode ser reconhecido já 

no pensamento calvinista do século XVII, expresso por Johannes Althusius (FLYNN, 2005, p.5). Na 

sociedade descrita por Althusius, cada grupo social forma com os outros um grupo maior por meio 

de um contrato discutido arduamente com o fim de assegurar  a autonomia de cada um desses 

grupos, os quais terão um papel ativo no exercício do poder estabelecido no nível superior. Este 

poder será vigiado com atenção e deposto quando necessário. Althusius entende que o poder, de 

maneira geral,  busca sempre extrapolar os seus limites,  por isso a sociedade deve ser cheia de 

assembleias e deliberações que permitam a cada um defender a sua autonomia. “Cada um admite a 

vigilância em nome da proteção, desde que conserve o poder de decidir. Mas não aceita jamais a 

apropriação,  tampouco ser  colocado sob tutela”  (MILLON-DELSOL, 1993,  p.  14 e  15).  Se os 

direitos de uma comunidade menor são alienados, ela simplesmente deixa de existir. A dissolução é 

completa se a ingerência for maior do que o necessário, pois cada organismo define-se precisamente 

pela  sua atuação.  A sociedade é  formada por  contratos  políticos,  mas  de  forma inversa  àquela 

apresentada por Hobbes: “As comunidades sucessivas não são assimiladas umas pelas outras. Elas 

não se alienam umas às outras, como o indivíduo de Hobbes se aliena ao Estado. Elas concedem 

somente  uma  parte  da  sua  liberdade,  conservando  o  essencial  dos  seus  poderes”  (MILLON-

DELSOL, 1993, p. 15-16).

1.1.2  Antecedentes do Tratado de Maastricht

Referências  à  ideia  de  subsidiariedade  já  aparecem  nos  tratados  que  instituem  as 

comunidades europeias. Em 1951, o Tratado que institui a Comunidade Econômica do Carvão e do 

Ação – CECA -  previa em seu artigo 5 que a Comunidade deve atuar em conformidade com o 

critério  da  necessidade  (MILLON-DELSOL,  1993,  p.  101 e  102):  A Comunidade “só intervirá 

diretamente na produção e no mercado quando as circunstâncias o exigirem”, e “as instituições da 

Comunidade  exercerão  estas  atividades  com  um aparelho  administrativo  reduzido,  em  estreita 
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cooperação com os interessados”. (CECA, 1951, p. 10). 

Em  1957, o Tratado instituidor da Comunidade Econômica Europeia determinava que as 

competências da Comunidade eram enumeradas (BARACHO, 1997, p. 72), isso significa que elas 

eram atribuídas pelos seus membros: “il s'agit bien de constituer une nouvelle instance dirigeante 

selon  l'idée  fédérative  des  compétences  déléguées  de  bas  en  haut,  même  si  l'Europe  n'est  pas 

politiquement  une  fédération;  et  non  pas  de  créer  une  sorte  d'empire  européen”  (MILLON-

DELSOL, 1993, p. 102). Além disso, o art. 189 desse  Tratado previa a utilização de diretivas, isto 

é, de um instrumento que vincula os Estados-membros quanto aos resultados a serem alcançados, 

mas deixa a estes a escolha acerca da forma e dos meios a serem empregados (CEE, 1957, p. 89). 

 Parte da doutrina considera que a subsidiariedade teria sido consagrada pelo art.  235 do 

Tratado CEE (QUADROS, 1995, p.24-25), o qual determinava que:

Se uma ação da Comunidade for considerada necessária para atingir, 
no curso de funcionamento do mercado comum, um dos objetivos da 
comunidade, sem que o presente Tratado tenha previsto os poderes de 
ação  necessários  para  o  efeito,  o  Conselho,  deliberando  por 
unanimidade,  sob  a  proposta  da  Comissão,  e  após  consulta  da 
assembleia, adotará as disposições adequadas1 (CEE, 1957, p. 89). 

Entretanto, entendemos que, dependendo da interpretação adotada em relação a esse artigo, 

ele pode até mesmo ser contrário à ideia de subsidiariedade na medida em que possibilitaria uma 

ampliação praticamente ilimitada dos poderes da Comunidade, com a consequente supressão dos 

poderes dos Estados-membros.

Há, ainda, quem considere que nos tratados fundadores das comunidades europeias não há 

qualquer  manifestação  da  subsidiariedade,  pois  não  seria  possível  encontrar  nesses  tratados 

qualquer disposição passível de ser utilizada “na repartição de competências entre aquelas novas 

organizações internacionais e os Estados-membros” (MARTINS, 2003, p. 91). A origem da ideia de 

subsidiariedade estaria em um relatório sobre a União Europeia, apresentado pela Comissão em 26 

de junho de 1975, o qual previa que a repartição de competências seria efetuada em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade (MARTINS, 2003, p. 91). 

1.1.2.1  Projeto de Tratado sobre a União Europeia

A primeira  tentativa  de  introduzir  de  forma  explícita  o  princípio  da  subsidiariedade no 

Direito  Comunitário manifesta-se, por  influência do Relatório Tindemans, no Projeto de Tratado 
1  Esse artigo passou mais tarde a ser o art. 308.º TCE e depois, com algumas alterações, o art. 352 do 

TFUE.
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sobre a União Europeia, elaborado por Altiero Spinelli e aprovado pelo Parlamento Europeu em 14 

de Fevereiro de 1984 (MILLON-DELSOL, 1993, p. 102-103;  QUADROS, 1995, p.27-28). Esse 

projeto consagrava a subsidiariedade como uma norma constitucional de caráter geral (BERMANN, 

1994, p. 344). Com efeito,  o preâmbulo daquele Tratado determinava que  os  Estados membros 

decidiam confiar aos órgãos da comunidade, com base no princípio da subsidiariedade, somente os 

poderes  necessários para realizar as tarefas que eles podiam realizar melhor do que os Estados 

considerados  isoladamente:  “Intending  to  entrust  common  institutions,  in  accordance  with  the 

principle of subsidiarity, only with those powers required to complete successfully the tasks they 

may  carry  out  more  satisfactorily  than  the  States  acting  independently”2 (COMUNIDADES 

EUROPEIAS, 1984, p.1). O artigo 12 (2), nesse sentido, assim dispunha:

Where this Treaty confers concurrent competence on the Union, the 
Member  States  shall  continue to  act  so long as  the  Union has  not 
legislated. The Union shall only act to carry out those tasks which may 
be undertaken more effectively in common than by the Member States 
acting separately, in particular those whose execution requires action 
by  the  Union  because  their  dimension  or  effects  extend  beyond 
national frontiers3 (COMUNIDADES EUROPEIAS, 1984, p.5).

Havia ainda referência ao princípio da subsidiariedade no art. 66, segundo o qual a União 

deveria em suas relações internacionais orientar-se pelo método da cooperação nas áreas em que os 

Estados-membros, agindo isoladamente, não pudessem atuar com tanta eficiência como a União, ou 

nas áreas onde a atuação da União fosse necessária para suplementar a política exterior perseguida 

pelos Estados-membros4 (COMUNIDADES EUROPEIAS, 1984, p.18).

1.1.2.2  Ato Único Europeu

O princípio da subsidiariedade é oficialmente consagrado, em 1986, no texto do Ato Único 

Europeu (SCHÜTZE, 2009,  HENKEL, 2002, p. 367; p. 526;  QUADROS, 1995, p. 28-29), que 

2  "confiar a órgãos comuns, de harmonia com o princípio da subsidiariedade, só os poderes  necessários 
ao bom desempenho das tarefas que eles podem realizar de forma mais satisfatória do que os Estados  
considerados isoladamente"(QUADROS, 1995, p.27).

3   "Quando o presente Tratado atribui  uma competência  concorrente à União,  os Estados membros 
podem actuar em relação às matérias quanto às quais a União ainda não interveio. A União só intervém 
para prosseguir  tarefas que podem ser realizadas em comum de maneira mais eficaz do que pelos 
Estados membros actuando isoladamente, em especial aquelas cuja realização exige a actuação da 
União  pelo  facto  de  a  sua  dimensão  ou  os  seus  efeitos  ultrapassarem  as  fronteiras  nacionais” 
(QUADROS, 1995, p.28)

4  “The Union shall conduct its international relations by the method of co-operation where (...) they involve: 
(...) fields in which the Member States acting individually cannot act as efficiently as the Union, or fields 
where a policy of the Union appears necessary to supplement the foreign policies pursued on the 
responsibility of the Member States” (COMUNIDADES EUROPEIAS, 1984, p.18)
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aditou  ao  Tratado  CEE o  art.  130.º  R  (4).  No meio  da  década  de  1980,  os  Estados-membros 

passaram a reconhecer a necessidade de atuação da Comunidade no domínio ambiental, mas alguns 

Estados, em especial a Dinamarca, temiam que a ação da Comunidade rebaixasse os parâmetros de 

proteção que eles já adotavam (CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 16). Por essa razão, o referido 

artigo previa que a comunidade interviria em matéria de ambiente na medida em que os objetivos 

previstos naquele artigo pudessem “ser melhor realizados ao nível comunitário do que a nível dos 

Estados-membros  isoladamente”  (COMUNIDADES  EUROPEIAS,  1987,  p.  12).  Os  objetivos 

previstos eram preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente, contribuir para a proteção 

da saúde das pessoas e assegurar uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. Como 

afirma Margarida Salema d'Oliveira Martins:

Verifica-se, assim, que a ação da Comunidade em matéria de ambiente 
é subsidiária no sentido de que ela não age senão na medida em que os 
objetivos visados possam ser melhor realizados ao nível comunitário 
do  que  ao  nível  dos  Estados-membros  considerados  isoladamente 
(MARTINS, 2003, p. 126).

Embora o Ato Único Europeu tenha consagrado o princípio da subsidiariedade, ele o fez 

unicamente em um domínio, o da proteção ambiental. Na época, o destaque dado a esse princípio 

não foi muito grande, pois havia novidades mais conspícuas, como, por exemplo, a possibilidade do 

Conselho adotar uma nova legislação por maioria qualificada, ao invés de por unanimidade, onde 

tal  legislação  fosse  considerada  necessária  para  suprimir  as  barreiras  à  livre  circulação  de 

mercadorias no mercado interno até o final de 1992. A instituição desse sistema de votação por 

maioria qualificada criou as condições que tornariam a subsidiariedade uma das mais proeminentes 

preocupações no interior da Comunidade. Por meio desse sistema, o Conselho poderia aprovar mais 

facilmente novas medidas, o que, por sua vez, fez com que a Comissão tornasse-se mais audaciosa 

em suas iniciativas. Além disso, o Ato Único Europeu estendeu a ação da Comunidade a novas 

áreas, entre elas, segurança do trabalho, pesquisa e tecnologia, desenvolvimento regional, etc. Logo 

os Estados-membros começaram a apontar a necessidade de novos instrumentos para controlar as 

instituições  comunitárias,  e  esse  processo  acabou  realçando  o  princípio  da  subsidiariedade 

(BERMANN, 1994, p. 344-345)

1.1.3  Tratado de Maastricht

O Tratado de Maastricht aditou ao Tratado que institui a Comunidade Europeia  o Artigo 3º-

B, que tornou a subsidiariedade um princípio geral do Direito Comunitário (BERMANN, 1994, p. 
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345; SCHÜTZE, 2009, p. 526), além de consagrar o princípio da proporcionalidade e reafirmar o 

princípio da atribuição (COOPER, 2006, p. 283). Esse artigo assim dispõe:

A  Comunidade  atuará  nos  limites  das  atribuições  que  lhe  são 
conferidas  e  dos  objetivos  que  lhe  são  cometidos  pelo  presente 
Tratado.
Nos  domínios  que  não  sejam  das  suas  atribuições  exclusivas,  a 
Comunidade  intervém  apenas,  de  acordo  com  o  princípio  da 
subsidiariedade, se e na medida em que os objetivos da ação encarada 
não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, e 
possam pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação prevista, ser 
melhor alcançados ao nível comunitário.
A ação da Comunidade não deve exceder o necessário para atingir os 
objetivos do presente Tratado (COMUNIDADES EUROPEIAS, 1992, 
p. 8).

Uma  análise  dos  vários  documentos  que  foram  elaborados  a  respeito  do  princípio  da 

subsidiariedade no período dos trabalhos preparatórios que antecederam a assinatura do Tratado de 

Maastricht,  principalmente  no  seio  do  Parlamento  Europeu,  nos  mostra  que  não  havia  uma 

uniformidade na interpretação daquele princípio, nem um consenso sobre o que é que com ele se 

pretendia. Em alguns casos, o princípio foi concebido não como um movimento descentralizador, 

mas como um movimento centralizador, o que “contraria frontalmente, e sem desculpa, a própria 

essência  da  ideia  da  subsidiariedade,  tal  como ela  nasceu  e  se  tem desenvolvido  ao  longo  da 

História”  (QUADROS,  1995,  p.  31-32).  De  fato,  muitos  se  concentravam  na  ideia  de  que  a 

Comunidade deveria agir na medida em que a sua atuação fosse mais eficaz do que a atuação dos 

Estados-membros  isoladamente  (MILLON-DELSOL,  1993,  p.  104).  Ao  enfatizar-se  expressões 

como “realizar de maneira mais eficaz”, adotava-se uma definição do princípio da subsidiariedade 

que  poderia  servir  de  justificativa  a  uma  centralização  de  competências,  enquanto  a  ideia  de 

subsidiariedade, sob um ponto de vista histórico, funda-se no critério da insuficiência da instância 

inferior, algo bastante diferente. Justamente com o argumento de dispor de um conjunto maior de 

meios para concretizar objetivos é que os Estados centralizadores confiscam as competências das 

autoridades regionais e locais (MILLON-DELSOL, 1993, p. 104).

Tendo  em  vista  a  existência  de  dúvidas  e  discussões  acerca  de  como  o  princípio  da 

subsidiariedade deveria ser interpretado, o Conselho Europeu, reunido em Edimburgo, em 12 de 

Dezembro de 1992, estabeleceu um conjunto de orientações (guidelines) sobre como esse princípio 

deveria ser compreendido e aplicado. Além disso, foi  sugerido que o Conselho de Ministros,  a 

Comissão e o Parlamento Europeu chegassem a um acordo interinstitucional a respeito da aplicação 

efetiva do art. 3º-B pelas instituições comunitárias (CONSELHO EUROPEU DE EDIMBURGO, 
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1992, p. 5), o que efetivamente ocorreu em 25 de outubro de 1993 (SANDER, 2006, p. 529). 

Em conjunto com as Conclusões da Presidência do Conselho, foi publicado um anexo que 

trazia uma abordagem global da aplicação do princípio da subsidiariedade. A seguir, sintetizamos as 

principais disposições a esse respeito: 1) De acordo com o anexo, dever-se-ia empregar o princípio 

da subsidiariedade para responder, no âmbito das competências não-exclusivas, à questão “a Comu-

nidade deve agir?”. 2) Incumbe a todas as instituições da Comunidade assegurar a observância da 

subsidiariedade. 3) O princípio não serviria como fundamento para questionar as competências pre-

viamente conferidas à Comunidade, mas para orientar a maneira pela qual as competências deveri-

am ser exercidas. 4) A subsidiariedade deveria ser entendida como um conceito dinâmico, apto a 

justificar o alargamento ou a restrição da atuação da Comunidade, conforme as circunstâncias. 5) a 

verificação da conformidade de uma ação com o princípio da subsidiariedade poderia ser submetida 

ao Tribunal de Justiça. 6) o princípio seria aplicável na medida em que o Tratado conferisse às insti-

tuições a escolha de agir ou não agir, isto é, quanto mais específica uma exigência do Tratado fosse,  

menor seria o campo de aplicação da subsidiariedade. 7) Quando a ação da Comunidade em um do-

mínio de competência partilhada se justificasse, o tipo de medida adotada deveria ser analisada caso 

a caso com base nas disposições do Tratado. 8) Para verificar se uma ação da Comunidade seria jus-

tificável, deveriam ser observadas duas condições: a insuficiência dos Estados-membros para reali-

zar a ação; a possibilidade da Comunidade realizar a ação melhor do que eles. Para verificar essas 

condições, as seguintes diretrizes deveriam ser observadas: a) deveriam haver aspectos transnacio-

nais, insuscetíveis de regulação pelos Estados-membros; b) a ausência de ação da Comunidade seria 

contrária às exigências do Tratado; c) o Conselho deveria assegurar que uma atuação no nível Co-

munitário traria vantagens manifestas em razão das suas dimensões ou de seus efeitos.  9) A harmo-

nização das legislações dos Estados-membros deveria ser empregada somente quando os objetivos 

do Tratado assim exigissem. 10) A constatação da insuficiência dos Estados-membros e a da capaci-

dade da Comunidade realizar melhor determinada ação deveria sustentar-se em indicadores qualita-

tivos ou, sempre que possível, quantitativos (CONSELHO EUROPEU DE EDIMBURGO, 1992, p. 

14-20).  

Quanto ao art. 3.º-B, cabe analisar, ainda, por que razão o princípio da subsidiariedade não 

foi consagrado em um artigo autônomo, mas ficou incluído como um parágrafo do artigo 3.º-B, que 

contém mais dois parágrafos. A resposta é que o artigo 3.º obedece a seguinte lógica: a) O parágrafo 

1º enuncia o princípio da atribuição, segundo o qual a Comunidade só pode atuar nos limites das 

atribuições que, explícita ou implicitamente, lhe são conferidas pelo Tratado e para prosseguir os 

objetivos por ele fixados. b) “O parágrafo 2º reforça essa restrição das atribuições da Comunidade 

pelo princípio da subsidiariedade”, ou seja, mesmo tendo competência para atuar, a Comunidade 
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deve respeitar o princípio da subsidiariedade. Por fim, o parágrafo 3º “enuncia a terceira restrição às 

atribuições da Comunidade, através do princípio da proporcionalidade”(QUADROS, 1995, p.33-

34).

Além de aditar o artigo 3.º-B ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, o Tratado da 

União Europeia traz outras disposições acerca da subsidiariedade. No Preâmbulo está expresso que 

os signatários estão “resolvidos a continuar o processo de criação de uma união cada vez mais es-

treita entre os povos da Europa, em que as decisões sejam tomadas ao nível mais próximo possível 

dos  cidadãos,  de acordo com o princípio da subsidiariedade” (COMUNIDADES EUROPEIAS, 

1992, p. 3). O artigo A repete, praticamente nos mesmos termos, esse dispositivo. Fausto de Qua-

dros entende que a quarta frase do Preâmbulo também expressa a ideia de subsidiariedade (QUA-

DROS, 1995, p. 34): “Desejando aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respeitando a sua 

História, cultura e tradições” (COMUNIDADES EUROPEIAS, 1992, p. 3). Já o artigo B determina 

que os objetivos da União serão alcançados, “respeitando o princípio da subsidiariedade, tal como 

definido no artigo 3º-B do Tratado que institui a Comunidade Europeia” (COMUNIDADES EURO-

PEIAS, 1992, p. 6).

Com o intuito de enfatizar a conexão entre a subsidiariedade e o processo de expansão dos 

poderes comunitários, incluiu-se expressões relacionadas à subsidiariedade em praticamente todos 

os  novos  capítulos  do  Tratado,  de  forma  a  destacar  a  intenção  de  que  os  Estados-membros 

preservassem a prioridade de atuação nessas  novas áreas  de competência da Comunidade.  Isso 

ocorreu  em  relação  à  educação,  à  formação  profissional,  à  cultura,  à  saúde,  à  proteção  do 

consumidor, à proteção do consumidor (BERMANN, 1994, p. 346). No que se refere à educação, 

por exemplo, o artigo 36 do Tratado da União Europeia alterou o artigo 126º(1) TCE, que passou a 

ter a seguinte redação (A Presidência do Conselho de Edimburgo aponta ainda os seguintes artigos 

do TCE que consagrariam a subsidiariedade: 118 A, 127, 128, 129 A, 129 B, 130 e 130 G):   

A Comunidade contribuirá para o desenvolvimento de uma educação 
de qualidade, incentivando a cooperação entre Estados-membros e, se 
necessário, apoiando e completando a sua ação, respeitando integral-
mente a responsabilidade dos Estados-membros pelo conteúdo do en-
sino e pela organização do sistema educativo, bem como a sua diversi-
dade cultural e linguística.

1.1.4  Tratado de Amsterdã 

Embora o Tratado de Amsterdã não tenha alterado as disposições do art. 3º-B do TCE, que 
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apenas recebeu nova numeração, passando a ser o art. 5º TCE, ele consagrou o primeiro protocolo a  

respeito  da  subsidiariedade,  denominado  “Protocolo  relativo  à  aplicação  dos  princípios  da 

subsidiariedade e da proporcionalidade”. As regras constantes nesse Protocolo repetem muitas das 

disposições  que  estavam presentes  nas  Conclusões  da  Presidência  do  Conselho de  Edimburgo, 

tornando-as obrigatórias, além de inserir algumas inovações (COOPER, 2006, p. 285;  NEGRUT, 

2010, p. 6; SANDER, 2006, p. 529). O Preâmbulo desse Protocolo confirma expressamente que “a 

abordagem global  relativa  à  aplicação do princípio  da  subsidiariedade acordada pelo  Conselho 

Europeu  reunido  em  Edimburgo”  continuaria  a  “nortear  a  ação  das  instituições  da  União” 

(COMUNIDADES EUROPEIAS, 1997, p. 98).

Cabe destacar as seguintes disposições do Protocolo: 1) “Em relação a qualquer proposta de 

texto legislativo comunitário, os motivos em que esta se baseia serão tornados expressos de modo a 

demonstrar que obedece aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade”. 2) A ação comu-

nitária deve ser tão simples e deve deixar às instâncias nacionais uma margem de decisão tão ampla 

quanto possível, assegurando-se  o “respeito pelos sistemas nacionais consagrados e pela organiza-

ção e funcionamento dos sistemas jurídicos dos Estados-membros”. Nesse liame, em igualdade de 

circunstâncias, deve-se optar “por diretivas em vez de regulamentos e por diretivas quadro em vez 

de medidas pormenorizadas”. 3) a Comissão deve: “salvo em casos de especial urgência ou que exi-

jam confidencialidade, proceder a amplas consultas antes de propor textos legislativos”; “funda-

mentar a pertinência das suas propostas relativamente ao princípio da subsidiariedade”; considerar a 

necessidade de que qualquer encargo seja o menor possível e proporcional ao objetivo a ser alcança-

do; “apresentar anualmente ao Conselho Europeu, ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relató-

rio sobre a aplicação do artigo 3º-B do Tratado”. 4) o Parlamento Europeu e o Conselho devem ana-

lisar as propostas da Comissão também quanto à observância do disposto no artigo 3º-B (COMUNI-

DADES EUROPEIAS, 1997, p. 98-100). 

Desta maneira, pelas disposições do Protocolo, as instituições políticas da Comunidade de-

veriam considerar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade em cada etapa do proces-

so legislativo. No entanto, destacamos que não são estabelecidas regras detalhadas que fixem um li-

mite ao exercício das competências da Comunidade, restando às instituições políticas desta uma 

ampla margem de discricionariedade (COOPER, 2006, p. 285-286). 

1.1.5  Tratado Constitucional e antecedentes do Tratado de Lisboa

Em resposta  à  Declaração  de  Laeken,  adotada  pelo  Conselho  Europeu,  que  clamava  a 

necessidade de uma União Europeia mais democrática, transparente e eficiente, foi convocada a 
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Convenção Europeia – ou Convenção sobre o futuro da Europa -, presidida por Valéry Giscard 

d'Estaing (CONSELHO EUROPEU, 2001). No quadro dessa Convenção, uma comissão  redigiu 

um projeto de Tratado que estabelecia uma Constituição para a Europa, o qual viria a ser assinado 

em Roma,  em 29 de outubro de 2004.  Entretanto,  esse Tratado não entrou  em vigor  devido à 

resistência de parte da população europeia: o eleitorado francês, assim como o holandês, rejeitou o 

projeto em referendo (CAMPOS, 2010). 

O princípio da subsidiariedade estava previsto no  Artigo I-11º desse Tratado, que  possuía 

redação idêntica àquela consagrada atualmente no Artigo 5º do TUE - o qual será analisado no 

próximo  capítulo.  Além disso,  estava  previsto  também um Protocolo  relativo  à  aplicação  dos 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade muito semelhante ao que foi consagrado pelo 

Tratado de Lisboa  (UNIÃO EUROPEIA, 2004). As duas principais diferenças são: a) De acordo 

com o disposto no Tratado Constitucional, os parlamentos teriam um prazo de 6 semanas, a contar 

da  data  de  envio  de  um  projeto  de  ato  legislativo  europeu,  para  dirigir  aos  Presidentes  do 

Parlamento  Europeu,  do  Conselho e  da  Comissão  um parecer  fundamentado  que  expusesse  as 

razões pelas quais o projeto em questão não obedecia ao princípio da subsidiariedade; enquanto que 

o prazo consagrado pelo Tratado de Lisboa é de oito semanas. b) No Tratado Constitucional estava 

previsto apenas  o procedimento do cartão amarelo,  já  o  Tratado de  Lisboa instituiu  também o 

procedimento do cartão laranja  (RAUNIO, 2010, p. 4). De acordo com o procedimento do cartão 

amarelo,  os Parlamentos podem apresentar objeções a projetos de atos legislativos que violem a 

subsidiariedade. Se essas objeções representarem pelo menos um terço dos votos atribuídos aos 

Parlamentos nacionais a proposta deve ser reanalisada. Depois dessa reanálise, o órgão proponente 

pode decidir  manter  o  projeto,  alterá-lo ou retirá-lo.  De acordo com o procedimento do cartão 

laranja, no quadro do processo legislativo ordinário (codecisão), se as objeções representarem a 

maioria dos votos, a proposta deverá ser reanalisada. Se a Comissão decidir manter a proposta, 

deverá especificar, em parecer fundamentado, os motivos pelos quais entende que ela respeita a 

subsidiariedade. Este parecer, juntamente com as objeções dos Parlamentos, deverá ser submetido 

ao legislador da União, que poderá rejeitar a proposta antes da primeira leitura se entender que ela  

não  é  compatível  com  a  subsidiariedade  (UNIÃO  EUROPEIA,  2004;  2010).  Ambos  os 

procedimentos integram o Sistema de Alerta Precoce, que será analisado na segunda parte deste 

trabalho.

Pela primeira vez, estabelecia-se uma conexão entre os Parlamentos nacionais e a aplicação 

do princípio da subsidiariedade na UE (RAUNIO, 2010, p. 5). A Declaração de Laeken já sugeria 

que  os  Parlamentos  nacionais  poderiam  desempenhar  um  papel  no  procedimento  legislativo 

europeu  “mediante  um  controle  prévio  da  observância  do  princípio  da  subsidiariedade” 
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(CONSELHO EUROPEU,  2001,  p.  5).  Houve,  no  entanto,  um intenso  debate  acerca  de  qual 

mecanismo deveria ser empregado. O Grupo de Trabalho I sobre o Princípio da Subsidiariedade 

considerou, mas acabou rejeitando, mecanismos tecnocráticos e judiciais de revisão, que incluíam: 

a)  a  criação  de  uma  nova  entidade  com  a  atribuição  específica  de  controlar  a  aplicação  da 

subsidiariedade; b) a designação, no interior da Comissão, de um membro encarregado do controle 

da subsidiariedade; c) a criação de uma câmara específica no Tribunal de Justiça para questões 

referentes à subsidiariedade; d) um mecanismo ex ante  de revisão judicial para analisar a legislação 

aprovada antes que ela entrasse em vigor. O Grupo de Trabalho rejeitou essas propostas e chegou à 

seguinte conclusão:

Os membros do Grupo consideram, porém, que há que estabelecer um 
mecanismo 'ad hoc' que permita aos Parlamentos nacionais terem uma 
maior  participação  no  controlo  da  observância  da  subsidiariedade, 
velando simultaneamente por que esse mecanismo seja flexível, não 
delongue o processo legislativo, não o bloqueie nem dê origem a uma 
nova burocracia. (CONVENÇÃO EUROPEIA, 2002, p. 3)

De modo mais específico, propôs:

A criação de um novo mecanismo de controlo político "ex ante" em 
que participem os Parlamentos nacionais. Há que assinalar o carácter 
inovador e audacioso desta proposta, que, pela primeira vez na história 
da construção europeia, associa os Parlamentos nacionais ao processo 
legislativo europeu.
Tal  mecanismo  permitiria  aos  Parlamentos  nacionais  velar  pela 
correcta  aplicação  do  princípio  da  subsidiariedade  por  parte  das 
Instituições  que  participam no processo  legislativo  através  de  uma 
relação  directa  com  as  Instituições  comunitárias  (CONVENÇÃO 
EUROPEIA, 2002, p. 5).

Com  efeito,  o  Grupo  de  Trabalho  compreendia o  princípio  da  subsidiariedade  como 

essencialmente político em sua natureza (CONVENÇÃO EUROPEIA, 2002, p. 3; COOPER, 2008, 

p. 10-11). Por essa razão, parecia mais apropriado incluir os parlamentos nacionais no sistema de 

controle da subsidiariedade, tendo em vista a natureza política desses órgãos e o fato de que eles 

seriam  os  que  mais  perderiam  poder  se  esse  princípio  fosse  desrespeitado.  Contudo,  alguns 

membros  da  Convenção  eram contrários  à  consagração  do  Sistema  de  Alerta  Precoce,  outros 

pugnavam por um sistema mais forte. A versão finalmente adotada surgiu de um compromisso entre 

as diferentes correntes (COOPER, 2008, p. 7-9).

O Sistema de Alerta Precoce segue o caminho, adotado pelo Protocolo de Amsterdã,  de 

estabelecer orientações para as instituições europeias a respeito de como garantir a aplicação do 
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princípio da subsidiariedade. Ele não inclui uma explicação mais detalhada acerca desse princípio 

(ROTHENBERGER; VOGT, 2007, p. 8), entretanto acrescenta uma nova etapa no procedimento de 

controle ao incluir um conjunto de instituições políticas, os parlamentos nacionais, que até então 

não participavam desse procedimento (COOPER, 2006, p. 287).

1.2  O Artigo 5º do TUE e o Princípio da Subsidiariedade

O artigo 5.º(1) do TUE distingue entre a delimitação e o exercício das competências da 

União Europeia. Este é regido pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade;  aquela, 

pelo  princípio  da  atribuição.  A seguir,  ainda  no  artigo  5.º,  o  TUE define  o  significado  desses 

princípios,  observando  a  seguinte  ordem:  atribuição,  art.  5.º(2);  subsidiariedade,  art.  5º(3); 

proporcionalidade, art. 5.º (4). Há uma razão para esta ordem ter sido estabelecida. Pela lógica do 

TUE, esses princípios constituem três testes sucessivos que devem ser realizados antes da adoção de 

qualquer medida pela União Europeia (COOPER, 2006, p. 284).

Em primeiro lugar,  de acordo com o princípio da atribuição,  é necessário verificar  se a 

União  detém competência  para  atuar,  considerando-se que ela  somente  pode atuar  “dentro  dos 

limites das competências que os Estados-membros lhe tenham atribuído nos Tratados para alcançar 

os objetivos fixados por estes últimos” - art. 5º(2). Significa dizer, “as competências nacionais são a 

regra e as da Comunidade [União] a exceção” (CAMPOS, 1997, p. 631). Logo, estas devem ser 

interpretadas restritivamente (QUADROS, 1995, p. 37 e 38).

No  que  concerne  aos  domínios  de  competência  da  União,  estão  eles  determinados  nos 

artigos 2º e seguintes do TFUE. Contudo, esta delimitação não é feita “com absoluto rigor, por 

âmbitos  materiais  ou  de  funções”  (CAMPOS,  2010,  p.  277-278).  Em  geral,  as  normas  de 

competência do TFUE prescrevem fins a serem perseguidos pelas instituições da UE, o que implica 

uma tendência ao alargamento das  competências  por meio da aplicação da teoria  dos  poderes 

implícitos  (SANDER,  2006,  p.  528)  e  do  art.  352  do  TFUE  (CAMPOS,  2010,  p.  277-278). 

Conforme  ressalta  João  Mota  de  Campos,  “esta  ambiguidade  na  definição  rigorosa  das 

competências, propiciadora da ingerência da União em domínios que os Estados consideravam seus, 

está  na  origem  do  princípio  da  subsidiariedade”  (CAMPOS,  2010,  p.  277-278),  o  qual  foi 

consagrado justamente com a finalidade de impedir a atuação excessiva das instituições europeias. 

O princípio da atribuição estava consagrado desde o Tratado de Maastricht com a seguinte 

redação: “A Comunidade atuará nos limites das atribuições que lhe são conferidas e dos objetivos 

que lhe são cometidos pelo presente Tratado” - art. 3º-B do TCE. No entanto, a disposição do artigo 
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5.º,  introduzida  pelo  Tratado  de  Lisboa,  ao  determinar  que  “as  competências  que  não  sejam 

atribuídas  à  União  nos  Tratados  pertencem  aos  Estados-membros”,  representa  um  importante 

esclarecimento e um empecilho à ampliação indiscriminada das competências europeias com base 

na doutrina dos poderes implícitos (FLYNN,  2005, p. 10 e 11).

Em segundo lugar, naqueles casos que não são da competência exclusiva da União, deve-se 

questionar se ela deve intervir. A resposta a essa pergunta deve ser fornecida, a partir da aplicação 

do princípio da subsidiariedade, com base em dois critérios: suficiência da atuação dos Estados-

membros e maior eficácia da ação da União Europeia. Isto é, a União somente deverá intervir se os 

objetivos da ação considerada não puderem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros 

e, além disso, se esses objetivos puderem ser melhor alcançados ao nível da União - art. 5.º(3). 

Por fim, cabe indagar qual deverá ser a intensidade ou a natureza da ação, seja essa ou não 

da competência exclusiva da União (CAMPOS, 1997, p. 632). Ou seja, “o conteúdo e a forma da 

ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos Tratado” - art. 5.º(4). 

Isso significa que os meios escolhidos devem ser proporcionais em relação aos fins almejados, não 

causando  qualquer  restrição  desnecessária  à  autonomia  dos  Estados-membros  -  princípio  da 

proporcionalidade (COOPER, 2006, p. 284). 

No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, ele, portanto, conforme afirmado já no 

Conselho Europeu de Edimburgo, em 1992, não diz respeito às competências atribuídas à União 

pelos tratados, ele apenas dá uma orientação sobre a maneira como essas competências devem ser 

exercidas e compreendidas no nível europeu. A aplicação desse princípio não deve impactar no 

“acervo comunitário” (acquis communautaire) ou, tampouco, colocar em questão a primazia do 

Direito Europeu (CONSELHO DE EDIMBURGO, 1992, p. 17). Contudo, há quem entenda que a 

questão prática da delimitação de competências será decidida no contexto concreto do exercício das 

competências conferidas,  ao invés de ser  resolvida no nível  abstrato referente à  autorização da 

União para agir (SANDER, 2006, p. 12).

O princípio da subsidiariedade implica uma certa precedência da ação dos Estados-membros 

sobre a ação da União Europeia, isto é, nos domínios de competências não-exclusivas devemos ter,  

como  regra,  a  atuação  dos  Estados-membros,  de  forma  a  evitar  uma  centralização  excessiva 

(FLYNN, 2005, p. 12), sendo a atuação da União Europeia de caráter excepcional (HENKEL, 2002, 

p. 370). Logo, mesmo que as instituições europeias tenham competência sob a égide dos tratados, 

não devem agir se os objetivos puderem ser alcançados satisfatoriamente pelos Estados-membros 

agindo  individualmente  (BERMANN,  1994,  p.  334). Em suma,  com relação  ao  exercício  das 

competências não-exclusivas, há uma presunção em favor da ação dos Estados-membros, devendo 

agir a União somente se os objetivos não puderem ser alcançados de forma suficiente por aqueles e 
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puderem por ela ser melhor realizados (COMISSÃO EUROPEIA, 2010, p. 2). Há uma preferência 

pela ação no nível mais baixo possível, de modo a resguardar a autodeterminação dos cidadãos 

(PERNICE, 2010, p. 379).

Cabe salientar que a atribuição de competências continua a ser feita por meio da celebração 

de tratados, após a negociação e deliberação entre os Estados-membros (FLYNN, 2005. p. 12). Com 

relação a esse aspecto, cabe analisar a opinião de Jorge Tapia Valdés:

Su  función  [subsidiariedade]  será  inspirar  tanto  la  división  y 
atribución  de  competencias  permanentes,  cuanto  el  ejercicio  de  las 
mismas  en el  funcionamiento ordinario  de los  órganos respectivos. 
Generalmente supondrá la existencia de un ámbito de competencias 
compartidas entre órganos de diferentes jerarquía o naturaleza; pero 
ello no será necesariamente así en los casos en que el principio inspira 
al  poder  constituyente  y  se  consagra  en  el  texto  de  una  Carta 
Fundamental. (VALDÉS, 2003, p. 105).

Embora o princípio da subsidiariedade deva, de fato, considerando a sua consagração no 

Tratado da União Europeia, inspirar, sob o ponto de vista político, a consagração de novos tratados 

que tenham por objeto a alteração da distribuição de competências, essa atuação não estará sujeita, 

por força das atuais disposições constantes no TUE a respeito da subsidiariedade, a um controle por 

parte dos parlamentos nacionais, ou por outra instituição qualquer. 

1.2.1  Considerações gerais sobre o princípio da subsidiariedade

O  princípio  da  subsidiariedade  implica  na limitação,  em  decorrência  do  respeito  das 

liberdades dos indivíduos e dos grupos, da intervenção de órgão ou coletividade superior. “Pode ser 

interpretado  ou  utilizado  como  argumento  para  conter  ou  restringir  a  intervenção  do  Estado” 

(BARACHO,1997, p. 26). Ele aponta no sentido da valorização da liberdade individual, não nos 

moldes imperantes na época do Liberalismo, mas uma liberdade responsável e condicionada pelo 

bem comum. Entende-se que os indivíduos e as sociedades menores devem buscar a realização de 

seus fins e do bem comum, devendo agir com liberdade, desde que não prejudiquem os demais. 

“Visa-se com isso ao desenvolvimento das potencialidades e do exercício efetivo da liberdade, com 

a  assunção  das  correspondentes  responsabilidades,  por  parte  das  sociedades  menores  e  dos 

indivíduos” (MEDINA, 2002, p. 246-247). Em síntese, a subsidiariedade recusa o monopólio do 

poder público na prossecução do interesse público (QUADROS, 1995, p.19). Conforme salienta 

Silvia Faber Torres:
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Institui-se uma coordenação entre a iniciativa pessoal, que primária e 
diretamente  realiza  o  interesse  e  o  bem  privados  e  secundária  e  
mediatamente o interesse e o bem públicos, e a atividade do poder 
público,  que  dirige  e  integra  primária  e  diretamente  a  atividade 
pessoal  em direção ao bem comum e que tutela,  mediatamente,  os 
interesses e bens particulares. (TORRES, 2001, p. 16 e 17).

No entanto, a expressão “subsidiariedade” provém do latim subsidium, que significa ajuda 

ou socorro.  Logo, não se pode extrair  de seu conteúdo unicamente um limite  à  ação do poder 

público, de modo a considerá-lo como ente secundário ou simplesmente supletório. Segundo John 

Finnis, “a subsidiariedade é um princípio de justiça. Ele afirma que a função própria da associação é 

ajudar os participantes da associação a ajudar a si mesmos” (FINNIS, 2007, p. 147). O princípio da 

subsidiariedade denota uma função de estímulo, orientação, coordenação, integração e, em último 

caso,  suplência  do poder  público em relação à  iniciativa  privada  (HORTA, 2002,  p.  470).   As 

sociedades devem ser subsidiárias em relação à pessoa,  enquanto que a esfera pública deve ser 

subsidiária em relação à esfera privada. “Como corolário, não se deve transferir a uma sociedade 

maior aquilo que pode ser realizado por uma sociedade menor” (BARACHO, 1997, p. 52). 

Parte-se do pressuposto que é injusto adjudicar a uma sociedade maior o que é capaz de 

fazer, com eficácia, uma sociedade menor. Por esse motivo, uma entidade pública não deve assumir 

por  si  as  atividades  que  a  iniciativa  privada  e  grupos  podem desenvolver  adequadamente.  Do 

mesmo modo, só deve supri-las ou substituí-las quando são impotentes e ineficientes para realizar 

suas tarefas.  Mas, a subsidiariedade não deve ser interpretada como um princípio que propõe o 

Estado mínimo. Ela não tem por finalidade  destruir as competências estatais, mas reordená-las, de 

maneira idônea e responsável: Antes de conferir determinada atribuição a um ente estatal, devemos 

verificar  se  os  próprios  homens ou as  sociedades  intermediárias  são capazes  de resolvê-las;  se 

forem, terão a preferência (BARACHO, 1997, p. 47-49). Como diz Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto:

Somente aquelas demandas que por sua própria natureza, em razão da 
complexidade e da necessidade de uma ação concentrada e imperativa, 
inclusive com a centralização coacta  de recursos,  não puderem ser 
atendidas  pela  própria  comunidade  deverão  ser  cometidas  às 
organizações  políticas,  que  atuarão,  portanto,  subsidiariamente  à 
sociedade (MOREIRA NETO, 2007, p. 20).

Esta mesma regra de organização deve ser observada no âmbito das entidades públicas: os 

entes  públicos  menores  devem  ter  prioridade  sobre  os  maiores  para  atuar  na  satisfação  dos 

interesses locais; os entes públicos intermédios, para atuarem na satisfação dos interesses regionais; 
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os nacionais, para atuarem na satisfação dos demais interesses que não possam ser satisfatoriamente 

atendidos pelos regionais  (BERNHOLZ, 2009, p. 327). Seguindo este raciocínio, o ente nacional 

“deverá preferir sempre à entidades inter e supranacionais, que só deverão agir quando as entidades 

políticas nacionais não tenham condições de satisfazer certos interesses gerais que transcendam sua 

capacidade de ação” (TORRES, 2001, p. 11 e 12).

A subsidiariedade  apresenta  um duplo  aspecto.  Em seu  aspecto  negativo  situa-se  como 

limite à intervenção estatal, significa que o poder público não deve impedir que as pessoas ou 

grupos  sociais  conduzam  as  suas  próprias  ações,  empregando  tanta  energia,  imaginação  e 

perseverança quanto possível, isto é, deve respeitar a autonomia dos entes não-governamentais. De 

outro  lado,  em  seu  aspecto  positivo,  manifesta-se  como  justificação  da  intervenção  pública, 

significa que o poder público tem a missão de incentivar, apoiar e, em último lugar, suprir a atuação 

que se mostre insuficiente (MILLON-DELSOL, 1993, p. 7; BARACHO, 1997, p. 50). Em caso de 

insuficiência, a ajuda da entidade superior não se coloca como algo facultativo, mas constitui um 

dever (MILLON-DELSOL, 1993, p. 72-73). 

O Estado tem a função de garantidor daquilo que, em determinada época e cultura, é exigido 

em matéria de bem comum e solidariedade. Ele não deverá atuar somente substituindo os atores que 

se mostrarem incapazes; deverá velar para que as ações dos cidadãos dirigidas ao bem comum 

cumpram esta finalidade. É preciso perceber que a tentação estatal consiste em uma bulimia de 

poder, enquanto que a dos grupos sociais consiste em desviar do interesse geral em direção ao 

interesse privado. Logo, estes dois atores devem vigiar-se mutuamente (MILLON-DELSOL, 1993, 

p. 73-74). A  subsidiariedade coloca-se assim como um critério para chegar-se a um equilíbrio entre 

a  autoridade  estatal  e  a  autonomia  do  indivíduo.  Este  problema é  bem ilustrado por  Reinhold 

Zippelius:

Constitui uma tarefa política e moral infindável encontrar de novo e 
sempre  a  justa  medida  entre,  por  um lado,  a  tutela  exercida  pelo 
Estado totalitário e, por outro lado, uma liberalização que permita o 
combate do egoísmo e da desconexão dos indivíduos, um mal-estar 
social, mantendo aquela medida. No movimento pendular próprio da 
evolução histórica, entre o tipo do Estado promotor do bem-estar e o 
do Estado liberal, guarda-noturno, torna-se nítido o dilema perante o 
qual o Estado é sempre colocado de novo: ou conceder liberdade de 
menos,  reprimindo  assim  uma  necessidade  humana  elementar;  ou 
conceder  liberdade demais  e  escancarar  as  portas  à  possibilidade e 
abusos que o atacarão de novo muito prontamente. A labilidade das 
formas liberais de Estado consiste,  não em último lugar, em que a 
liberdade reconduz sempre ao abuso e este abuso, por sua vez, força a 
limitar a liberdade (ZIPPELIUS, 1984, p. 143).
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A subsidiariedade visa, além de garantir a autonomia individual, a realização de uma certa 

igualdade social. A liberdade não é vista como um valor absoluto; justifica-se uma certa repartição 

de bens entre os cidadãos de determinada sociedade. Não se trata de um nivelamento absoluto, mas 

de garantir as condições necessárias para o exercício da liberdade (BARACHO,  1997, p. 66). O 

princípio da subsidiariedade traduz a necessidade de um equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, 

entendida esta como igualdade de condições, de chances – este tipo de igualdade é prestigiada, por 

exemplo, quando se oferece ensino gratuito e obrigatório a todos (MILLON-DELSOL, 1993, p. 79-

80). 

O  Estado  pode  promover  as  ações  privadas  criando  as  condições  para  que  elas  se 

desenvolvam. O incentivo público pode, por exemplo, ser fiscal, como ocorre nos países anglo-

saxões em relação às fundações. Contudo, essa maneira de governar, por meio de incentivo e de 

apoio, implica em uma modéstia por parte do Estado que não é comum, pois ele, em geral, tende a 

concentrar todas as competências, ou seja, fazer ele mesmo. Mas essa tendência pode ser revertida 

pela exigência dos cidadãos. (MILLON-DELSOL, 1993, p. 74-75). 

No âmbito europeu, essa dupla perspectiva da subsidiariedade, implica que a subsidiariedade 

pode ser vista como um mecanismo que condiciona a intervenção da União, mas também como um 

mecanismo  que  a  favorece.  Isso  dependerá  da  forma  como  for  valorada  a  suficiência  ou 

insuficiência da ação dos Estados e a eficiência da ação da União. Logo, este princípio coloca-se 

como um método, um critério formal para legitimar o exercício de competências, mais do que como 

conceito  substantivo  com um conteúdo  apriorístico,  pois  não  há  a  determinação prévia  de  um 

âmbito material que deva, em qualquer caso, ficar reservado aos Estados-membros (FERNÁNDEZ 

FARRERES, 2003, p. 524).

Caso estes se mostrem incapazes para satisfazerem os fins dos Tratados – por exemplo, “um 

elevado nível de emprego” (art. 147.º TFUE), “um elevado nível de proteção da saúde” (art. 168.º 

TFUE),  “defesa  dos  consumidores”  (art.  4.º  TFUE),  etc.  –  estarão  consentindo  tacitamente  o 

aumento da intervenção da União. Como consequência disso, o princípio da subsidiariedade, que é 

descentralizador em sua essência, pode ter o efeito contrário de reforçar o poder político da União 

em decorrência de eventual inércia dos Estados (QUADROS, 1995, p. 73-74).

Contudo, a consagração do princípio da subsidiariedade tem claramente por objetivo limitar 

a atuação da União – perspectiva negativa – em favor da atuação dos Estados–membros. Discutia-se 

se ele serviria unicamente para limitar as competências, ou o exercício de competências, da União 

ou  se  poderia  servir  também,  em  virtude  de  sua  perspectiva  positiva,  para  alocar  novas 

competências à União (LAPOINTE, 1994, p. 446); no entanto, a partir da consagração do princípio 

da atribuição e da afirmação explícita, constante no art. 5.º (2),  de que as competências que não 
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sejam atribuídas à União nos Tratados pertencem aos Estados-membros, tornou-se insustentável 

afirmar que a subsidiariedade possa servir para alargar as competências da União (FLYNN,  2005, 

p. 10-11), algo que só poderá ser feito pela alteração dos Tratados.

Na União Europeia, O princípio da subsidiariedade está consagrado no artigo 5º (3) do TUE: 

3. Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não 
sejam da sua competência  exclusiva, a União intervém apenas se e na 
medida  em que  os  objetivos  da  ação  considerada  não  possam ser 
suficientemente  alcançados  pelos  Estados-membros,  tanto  ao  nível 
central como ao nível regional e local,  podendo contudo, devido às 
dimensões  ou  aos  efeitos  da  ação  considerada,  ser  mais  bem 
alcançados ao nível da União. 
As instituições da União aplicam o princípio da subsidiariedade em 
conformidade com o Protocolo  relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade  e  da  proporcionalidade.  Os  Parlamentos   nacionais 
velam pela observância do princípio da subsidiariedade de acordo com 
o processo previsto no referido Protocolo5.

A subsidiariedade,  enquanto  critério  de  exercício  de  competências,  coloca-se  como  um 

critério flexível e dinâmico, pois, conforme as circunstâncias, pode operar tanto a favor dos Estados, 

como a favor da União (FERNÁNDEZ FARRERES, 2003, p. 523), permitindo que a intervenção 

desta  seja  alargada,  caso  necessário,  ou  limitada,  se  deixar  de  se  justificar,  tendo  em vista  os 

objetivos  fixados  no  Tratado  (CAMPOS,  1997,  p.  633;  CONSELHO  EUROPEU  DE 

EDIMBURGO, 1992, p. 17). Embora as competências estejam fixadas nos Tratados, o seu exercício 

não é limitado por fronteiras imutáveis. Implica, pelo  contrário, “no exame da questão de fato, de 

modo a verificar-se, empiricamente, em cada caso determinado, a eventual insuficiência do grupo 

social  para  cumprir  a  missão  que  lhe  é  própria”  (TORRES,  2001,  p.  12-13).  Logo,  não  há 

irreversibilidade. É possível que, tendo a União atuado em determinado domínio, a ação nele volte a 

ser exercida pelos Estados pelo fato de estes terem passado a ser capazes de realizar de modo 

suficiente determinado objetivo (QUADROS,  1995, p.  45). No entanto, por força do art. 2.º (2) 

TFUE, para que os Estados-membros voltem a exercer a sua competência, parece ser necessário que 

a União manifeste a intenção de deixar de exercer a sua.

Indispensável  esclarecer  que  as  disposições  a  respeito  da  subsidiariedade  tem  maior 

relevância nos casos em que os Tratados facultem à instituição europeia em questão a possibilidade 

de optar por intervir ou não e de optar quanto à natureza e âmbito da sua intervenção. Os Tratados 

impõem às instituições europeias uma série de obrigações específicas,  por exemplo,  no que diz 

respeito à aplicação e execução do direito europeu. Nesses casos não há muito espaço para aplicar a 

5  O Protocolo referido no artigo 5º, nº 3, do Tratado da União Europeia é o Protocolo n. 2 deste mesmo 
tratado, o qual será abordado posteriormente nesta monografia.
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subsidiariedade, ou seja, “quanto mais concreta for a natureza de uma exigência do Tratado, menor 

será o âmbito de aplicação da subsidiariedade”. (CAMPOS, 1997, p. 633-634).

Há, ainda, nos Tratados outras disposições que reforçam o princípio da subsidiariedade. No 

Preâmbulo do TUE, e. g., está disposto: “RESOLVIDOS a continuar o processo de criação de uma 

união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, em que as decisões sejam tomadas ao nível  

mais próximo possível dos cidadãos, de acordo com o princípio da subsidiariedade”. Já o Art. 1.º 

TUE assim dispõe:  “O presente Tratado assinala uma nova etapa no processo de criação de uma 

união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, em que as decisões serão tomadas de uma 

forma tão aberta quanto possível e ao nível mais próximo possível dos cidadãos”. O artigo 12.º TUE 

diz que os parlamentos nacionais contribuem para o bom funcionamento da União garantindo o 

respeito pelo princípio da subsidiariedade. O artigo 69.º TFUE atribui aos parlamentos nacionais a 

tarefa de velar pela observância do princípio da subsidiariedade, em conformidade com o Protocolo 

relativo  à  aplicação  dos  princípios  da  subsidiariedade  e  da  proporcionalidade,  no  tocante  às 

propostas e  iniciativas  legislativas  apresentadas no âmbito da cooperação policial  e  cooperação 

judiciária em matéria penal. O artigo 352.º TFUE - cláusula de flexibilidade - determina que cabe à 

Comissão alertar os parlamentos nacionais a respeito das propostas nele baseadas. 

1.2.2   Competências exclusivas e competências concorrentes

De acordo com o artigo 5.º(3) do TUE, o princípio da subsidiariedade aplica-se somente nos 

domínios que não sejam da competência exclusiva da União. Como não é perfeitamente clara a 

delimitação  dos  domínios  que  são  da  competência  exclusiva  da  União,  também  o  escopo  da 

aplicação do princípio da subsidiariedade não resta muito claro.  Mas, na prática,  a maioria das 

competências da União são não-exclusivas. Portanto, em princípio, este escopo, com relação ao 

exercício de competências, é bastante amplo (HOFFMANN; SHAW, 2004, p. 6). 

Com a finalidade de tornar mais precisa e transparente a divisão de competências, o 

Tratado  de  Lisboa  introduziu,  por  meio  dos  artigos  2.º  a  6.º  do  TFUE,  um  sistema  de 

classificação das categorias de competência da UE, juntamente com uma listagem das áreas  

abrangidas em cada categoria. Destaque-se que esta listagem não constitui propriamente um 

catálogo que delimite com exatidão as competências (HOFFMANN; SHAW, 2004, p. 6-7). De 

acordo  com  esse  sistema,  as  competências  da  União  podem  ser:  exclusivas  (artigo  3.º); 

partilhadas (artigo 4.º); para desenvolver ações destinadas a  apoiar, coordenar ou completar a 

ação dos Estados-membros (artigo 6.º). Conforme o artigo 2.º(6), a delimitação exata e as regras de 
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exercício  das  competências  “são  determinadas  pelas  disposições  dos  Tratados  relativas  a  cada 

domínio”.  Ingolf  Pernice,  ao comparar esse sistema com as disposições dos artigos 73 e 74 da 

Constituição  da  Alemanha,  nos  quais  as  competências  exclusivas  e  concorrentes  do  legislador 

federal  estão definidas de modo genérico,  afirma que as atribuições de poderes  para a UE são 

muitos mais detalhadas, concretas e limitadas (PERNICE, 2010, p. 395).  

Contudo, há um forte debate sobre se os artigos 114.º TFUE (ex-artigo 95.º TCE), que trata 

da harmonização da legislação dos Estados-membros, e 352.º TFUE, que modifica a cláusula de 

“flexibilidade”  do  antigo  artigo  308.º  TCE,  não  colocariam  em  xeque  o  próprio  sistema  de 

atribuição de competências, considerando-se a vagueza de seus termos.  O artigo 352.º(1) assim 

dispõe:

Se  uma  ação  da  União  for  considerada  necessária,  no  quadro  das 
políticas  definidas  pelos  Tratados,  para  atingir  um  dos  objetivos 
estabelecidos  pelos  Tratados,  sem  que  estes  tenham  previsto  os 
poderes de ação necessários para o efeito, o Conselho, deliberando por 
unanimidade,  sob  proposta  da  Comissão  e  após  aprovação  do 
Parlamento  Europeu,  adotará  as  disposições  adequadas.  Quando  as 
disposições em questão sejam adotadas pelo Conselho de acordo com 
um processo legislativo especial, o Conselho delibera igualmente por 
unanimidade,  sob  proposta  da  Comissão  e  após  aprovação  do 
Parlamento Europeu.

Alguns consideram que esa cláusula atribui à União competência ilimitada para analisar a 

sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz). Outros não enxergam maiores problemas nesse 

dispositivo, pois ele não traria qualquer ampliação de poderes à União, quando comparado com o 

antigo artigo 308 TCE, o qual historicamente tem sido interpretado restritivamente pelo Tribunal de 

Justiça da União Europeia (PERNICE, 2010, p. 395).  É importante ressaltar que o próprio artigo 

352.º(2)  determina  que,  nos  casos  em que for  invocado,  os  Parlamentos  nacionais  deverão  ser 

alertados:

No âmbito do processo de controlo do princípio da subsidiariedade 
referido  no  n.º  3  do  artigo  5.º  do  Tratado  da  União  Europeia,  a  
Comissão alerta os Parlamentos nacionais para as propostas baseadas 
no presente artigo.

Portanto,  conclui-se que a  aplicação do artigo 352.º  será  submetida ao procedimento de 

controle  do  princípio  da  subsidiariedade,  pelos  parlamentos  nacionais,  previsto  no  Protocolo 

relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

As competências exclusivas da União Europeia, as quais não estão sujeitas ao controle da 
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subsidiariedade, conforme o artigo 3.º TFUE, são as seguintes: 

1. A União dispõe de competência exclusiva nos seguintes domínios: 

a) União aduaneira; 

b) Estabelecimento das regras de concorrência necessárias ao funcio-
namento do mercado interno; 

c) Política monetária para os Estados-membros cuja moeda seja o 
euro; 

d) Conservação dos recursos biológicos do mar, no âmbito da política 
comum das pescas; 

e) Política comercial comum. 
2. A União dispõe igualmente de competência exclusiva para celebrar 
acordos internacionais quando tal celebração esteja prevista num ato 
legislativo da União, seja necessária para lhe dar a possibilidade de 
exercer a sua competência interna, ou seja susceptível de afetar regras 
comuns ou de alterar o alcance das mesmas.

Apesar das novas disposições do Tratado de Lisboa terem delineado melhor a distribuição de 

competências, no âmbito das competências partilhadas os limites de atuação da União Europeia 

ainda precisam ser esclarecidos. Nesse sentido, as disposições do artigo 5º TUE, concernentes aos 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade,  podem desempenhar um papel importante 

(PERNICE, 2010, p. 392). Na verdade, o recurso ao princípio da subsidiariedade no âmbito europeu 

explica-se  pelo  fato  de  que  a  divisão  de  competências  assenta-se  basicamente  em  critérios 

funcionais, relacionados diretamente à satisfação dos objetivos consagrados nos Tratados. Nesse 

contexto, tendo em vista que, nos casos em que estejam envolvidos objetivos comunitários, sempre 

seria possível a ação das instituições europeias, a subsidiariedade serve como um critério orientador 

do exercício das competências comunitárias não-exclusivas (FERNÁNDEZ FARRERES, 2003, p. 

523).

O artigo 2.º(2) do TFUE determina que nos casos de competências partilhadas os Estados-

membros “exercem a sua competência na medida em que a União não tenha exercido a sua. Os 

Estados-membros voltam a exercer a sua competência na medida em que a União tenha decidido 

deixar de exercer a sua”. Parece-nos que esta disposição, se interpretada estritamente, contraria o 

princípio  da  subsidiariedade  (BERNHOLZ,  2009,  p.  330),  pois  afronta  a  colaboração  e  a 

complementação de esforços entre a União e os Estados-membros, porque mesmo que estes não 

sejam capazes de atingir suficientemente os objetivos fixados pela União em determinado domínio, 

eles poderiam atuar complementando as medidas adotadas por aquela. Nessa vereda, José Roberto 

Dromi afirma:
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A ordem  de  competência  não  é  necessariamente  uma  ordem  de 
exclusões, já que a realidade comunitária funda-se na necessidade de 
suplências  complementares  e  não  de  atitudes  monopolistas.  Nada 
impede  a  complementação  de  esforços,  nem  a  colaboração  dos 
administrados. As  competências  completam-se  em  função  das 
necessidades  e  das  suplências,  possibilitando  que  o  princípio  de 
subsidiariedade realize-se através do instrumento de participação ou 
mesmo de parceria. (José Roberto Dromi,  Federalismo y Municipio.  
Enfoque Jurídico – Administrativo,  Buenos Aires, Editorial Ideariam 
de Ia Universidad de Mendoza, 1980, pp. 77 e segs. apud BARACHO, 
1997, p. 50).

1.2.3  Critério da capacidade ou suficiência

O critério da suficiência está consagrado no seguinte trecho do art. 5.º (3) TUE: “a União 

intervém  apenas  se  e  na  medida  em  que  os  objetivos  da  ação  considerada  não  possam  ser 

suficientemente alcançados pelos Estados-membros”. A noção de insuficiência é variável no tempo, 

sendo possível  que os  entes  públicos  adquiram ou percam as  suas  capacidades  no decorrer  da 

história  (MILLON-DELSOL, 1993, p. 70)

Há uma presunção de suficiência em favor dos Estados-membros, cabendo à União provar 

que esses não são capazes de prosseguir os objetivos consagrados nos Tratados de modo suficiente. 

Por essa razão, de forma a limitar a elevada dose de discricionariedade que resta nas mãos dos 

órgãos da União, todos os atos legislativos por eles propostos devem, na sua fundamentação, incluir 

a justificação da intervenção da União em detrimento da atuação dos Estados-membros – art. 5º do 

Protocolo  relativo  à  aplicação  dos  princípios  da  subsidiariedade  e  da  proporcionalidade.  Essa 

justificação é muito importante para a fiscalização da aplicação do princípio da subsidiariedade 

(QUADROS, 1995, p. 44). 

A noção de  capacidade  ou  suficiência  facilmente  suscita  desacordos.  Ela  resta  evidente 

apenas em casos extremos. No entanto, a tarefa de avaliá-la é facilitada pelo fato de que não se trata 

de analisar a capacidade virtual de instâncias diversas, mas de julgar a capacidade da instância mais 

próxima. É natural, por exemplo, reservar aos pais o cuidado de seus filhos, intervindo a assistência 

social  somente em caso de insuficiência comprovada (MILLON-DELSOL, 1993, p.  69-70). Do 

mesmo modo, no âmbito europeu, a entidade mais próxima é, em princípio, julgada mais capaz, 

pois é a maior interessada e pode conhecer melhor o problema a ser enfrentado. 

A constatação da insuficiência pode vir da instância inferior, embora haja o risco de que esta 

valha-se do auxílio oferecido para validar a sua própria indolência. Incumbir à instância superior o 

julgamento,  por outro lado, implica o risco de fomentar um desejo de ingerência,  uma sede de 
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poder, sem relação com uma efetiva necessidade. Para que não haja excessos, a constatação da 

insuficiência deve surgir de um debate entre as duas instâncias, no qual a instância inferior defenda 

a sua autoridade face à instância superior. Essa incessante discussão supõe que cada grupo deseje 

conservar  as  suas  iniciativas,  que  exista  no  seio  da  sociedade  uma  forte  vontade  de  ação.  A 

existência  desta  vontade  constitui  condição  essencial  para  a  aplicação  do  princípio  da 

subsidiariedade (MILLON-DELSOL, 1993, p. 69-70).

Cabe  destacar  que  se  a  expressão  “suficientemente”  for  interpretada  de  maneira  muito 

exigente em relação à realidade europeia e à capacidade atual dos Estados-membros, então os casos 

de insuficiência e, em consequência, de ingerência, serão muitos, desaparecendo a autonomia dos 

Estados em nome de um ideal excessivamente elevado (MILLON-DELSOL, 1993, p. 118). Quanto 

mais conferirmos aos objetivos europeus um conteúdo preciso e exigente em termos de bem-estar 

dos cidadãos, mais restringiremos a soberania nacional e a autonomia local. De outro lado, atribuir 

um peso excessivo à  soberania e  à  autonomia  coloca  em xeque a  própria  existência  da União 

(MILLON-DELSOL, 1993, p. 118 e 119).

Ao avaliar-se a insuficiência, um outro critério precisa ser considerado. O auxílio de um 

órgão superior, embora confira um contributo material, subtrai um bem imaterial. Assim, é possível 

que os Estados-membros aceitem menos auxílio do que poderiam com a finalidade de conservar 

uma maior autonomia. A capacidade dos Estados-membros decidirem acerca de sua gestão vale, em 

certas  circunstâncias,  sacrifícios  financeiros,  desde  que  estes  se  mostrem razoáveis  (MILLON-

DELSOL, 1993, p. 40-41). Em uma família, por exemplo, fora os casos limites, mais vale uma 

criança mal  alimentada por sua mãe do que mimada pela  assistência  social.  Como diz Chantal 

Millon-Delsol, “a mediocridade do resultado será frequentemente compensada pela satisfação de 

gerir a própria existência”6 (MILLON-DELSOL, 1993, p. 72). A atuação da União deve ter por 

finalidade ampliar a autonomia dos Estados-membros, portanto, sempre que possível, ela deve ser 

temporária (MILLON-DELSOL, 1993, p. 40-41). Interpretando a expressão “na medida em que”, 

constante  no art.  5.º(3),  conclui-se que,  caso determinado objetivo da União possa ser atingido 

parcialmente  pela  ação  dos  Estados-membros,  as  instituições  da  União  poderão  atuar  somente 

dentro da extensão em que a ação daqueles se revelou insuficiente, evitando deste modo suprimir a 

atuação no plano nacional (HENKEL, 2002, p. 369).

1.2.4  Critério da maior eficácia

O critério da suficiência está consagrado no seguinte trecho do art. 5.º(3) TUE: “a União 
6   La médiocrité du résultat sera bien souvent compensée par la satisfaction de gérer soi-même sa propre 

existence.
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intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada” possam “ser mais bem 

alcançados ao nível da União”. Este critério exprime outro aspecto nuclear da subsidiariedade: “a 

comunidade  maior  só  deve  intervir  quando  puder  atuar  melhor  do  que  a  comunidade  menor” 

(QUADROS,  1995,  p.  42).  Assim,  a  prioridade  da  ação  cabe  à  comunidade  menor.  Seria 

completamente contrário à subsidiariedade imaginar que isso significa que se deve apenas realizar 

uma análise  de  custo-benefício  ou  avaliações  de  impacto  financeiro  para  extrair-se  conclusões 

definitivas sobre o papel da União (FLYNN, 2005, p. 24). Como afirmado, o exame da observância 

da subsidiariedade envolve a soma de dois elementos: “um elemento negativo - a insuficiência da 

parte dos Estados membros - e um elemento positivo - a capacidade da Comunidade para prosseguir 

melhor os objetivos do Tratado” (QUADROS, 1995, p. 42). Se considerado isoladamente, o critério 

da maior eficácia pode mostrar-se centralizador. Sob o ponto de vista histórico, é justamente com 

fundamento  na  maior  disponibilidade  de  recursos  para  atingir  os  objetivos  que  os  Estados 

centralizadores usurpam as competências das autoridades locais ou regionais. O pensamento que 

consubstancia a subsidiariedade, todavia, exige que as atribuições sejam transferidas à comunidade 

maior somente em caso de insuficiência comprovada (MILLON-DELSOL, 1993, p. 104).

Assim como o critério da suficiência, o critério da maior eficácia sujeita-se a elevada dose 

de  subjetividade  (QUADROS,  1995,  p.  43  a  44),  podendo  gerar  conflitos  entre  a  União  e  os 

Estados-membros.  Por  essa  razão,  parece-nos  apropriado  atribuir  o  controle  da  aplicação  da 

subsidiariedade a órgãos deliberativos democraticamente legitimados a solucionar desacordos. 

Quando analisamos qual o melhor nível para a adoção de certa medida, devemos considerar 

que por vezes a sua adoção no nível da UE pode ser mais vantajosa, de maneira geral, do que a  

adoção independente por parte dos Estados-membros. Mas, nessa hipótese, como fica a situação dos 

Estados que já possuem uma estrutura desenvolvida neste campo e podem ter os seus interesses 

prejudicados, considerando o custo envolvido, pela adoção da medida no nível da União Europeia? 

Com relação a essa questão, é importante destacar que o princípio da solidariedade também deve ser 

levado em consideração. Os Estados-membros não podem pensar apenas nos seus interesses mais 

imediatos. Eles devem ter presente a ideia de que o bem dos outros estados da comunidade também 

significará, ao seu tempo, benefício para eles próprios. Caberá às instituições da União zelar pela 

aplicação desse princípio e levar em consideração os aspectos mencionados no processo decisório. 

Em  suma,  conforme  entendimento  firmado  pela  Comissão,  desde  os  anos  90,  há  três 

variáveis que indicam quando uma ação pode ser “mais bem” realizada pela União: a) a existência 

de  efeitos  transnacionais;  b)  a  existência  de  violações,  pelos  Estados-membros,  das  obrigações 

consagradas nos Tratados, incluindo distorções e restrições disfarçadas ao comércio; c) a existência 

clara   de  benefícios,  devido  às  dimensões  ou  aos  efeitos  da  ação  considerada,  em relação  às 
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soluções nacionais (FLYNN, 2005, p. 22-23).

O critério da suficiência e o critério da maior eficácia não podem ser interpretados como se 

constituíssem um único critério. Em primeiro lugar, deve-se analisar a insuficiência dos Estados-

membros. Quando esta estiver presente, somos intuitivamente levados a crer que a atuação da União 

será mais eficaz. Contudo, necessário salientar que o simples fato da atuação dela ser mais eficaz 

não justifica a sua atuação se os Estados forem capazes de atingir os objetivos, ainda que de forma 

menos eficaz (MILLON-DELSOL, 1993, p. 109). Isto é, deve restar demonstrado: (1) que a atuação 

nacional será insuficiente e (2) que a ação da União será mais eficaz. Não se trata, portanto, de uma 

comparação simplista baseada na eficiência, embora não fique claro qual o grau de ineficiência 

poderá ser tolerado  (FLYNN, 2005, p. 22): Até que ponto uma atuação ineficiente dos Estados-

membros poderá ser considerada suficiente? Uma resposta satisfatória a essa questão só pode ser 

encontrada a partir da análise do caso concreto. 

Por fim, destacamos que preliminarmente aos testes de suficiência e de eficácia, deve-se 

analisar se a meta da ação é válida. As instituições europeias não podem eleger arbitrariamente 

qualquer objetivo; os seus atos devem perseguir finalidades legitimadas pelos Tratados (HENKEL, 

2002, p. 369).

1.2.5  Nível central, nível regional e local 

Para que o objetivo, enunciado no Preâmbulo do TUE, de “que as decisões sejam tomadas 

ao nível mais próximo possível dos cidadãos, de acordo com o princípio da subsidiariedade”, 

seja alcançado, é imprescindível que os Estados-membros também apliquem a subsidiariedade 

em  sua  estruturação  interna,  observadas  as  peculiaridades  presentes  em  cada  constituição 

(FLYNN, 2005, p.  12).  Como ensina Fausto de  Quadros,  a  subsidiariedade nas  relações  entre 

Estados-membros  e  União  Europeia  “impõe,  se  não  engloba,  a  subsidiariedade  no  Direito 

Administrativo  interno  dos  Estados-membros,  especialmente  no  Direito  Administrativo  das 

Autarquias Locais” (QUADROS, 1995, p. 69). Prossegue o professor português: 

A subsidiariedade nas relações entre os Estados membros e a União 
Europeia  só  faz  sentido  e  só  é  eficaz  se  também  as  relações 
intraestaduais,  entre  o  Estado  e  as  comunidades  menores, 
particularmente,  entre  o  Estado  e  as  autarquias  locais,  se 
desenvolverem com respeito pelo princípio da descentralização e, se 
possível,  também  pela  regra  da  subsidiariedade.  Doutra  forma,  a 
subsidiariedade, do modo como está prevista no TUE, não cumpre a 
sua função última, que é a de aproximar dos cidadãos o poder político, 
nem consegue fazer participar devidamente as comunidades regionais 
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e locais no processo da integração que, entre outras consequências,  
põe  em causa  a  coesão  econômica  e  social  no  interior  do  Estado 
respectivo mas  também, e por via disso, no espaço da própria União. 
(QUADROS, 1995, p. 78)

Apesar disso, Raul Machado Horta destaca que muitos dos Estados-membros ainda não 

acolheram explicitamente o princípio da subsidiariedade:

Nas  Constituições  da  Áustria  de  1920,  da  França  de  1958  e  da 
Bélgica,  reformada  em 1993,  e  dos  demais  Estados  integrantes  da 
Comunidade Europeia - Itália, Reino Unido, Espanha, Países Baixos, 
Suécia,  Luxemburgo,  Dinamarca,  Finlândia  e  Irlanda,  -  que 
promoveram  revisões  de  seus  textos  constitucionais  ou  de  suas 
legislações ordinárias, para adaptação ao Tratado de  Maastricht, não 
se  deu  acolhida  explícita  ao  princípio  da  subsidiariedade,  como 
procederam as Constituições da Alemanha e de Portugal.  (HORTA, 
2002, p. 467).

A Constituição Alemã (Grundgesetz), por exemplo, consagra o princípio da subsidiariedade 

ao prever que, nos domínios de competência concorrente, o governo federal pode legislar somente 

se  for  necessário,  isto  é,  se  os  estados  não  puderem  atingir  efetivamente  o  objetivo  buscado 

(BERMANN, 1994,  p.  338).   Assim dispõe  o  Artigo  72(2)  da  Lei  Fundamental  da  República 

Federal da Alemanha (ALEMANHA, 2006):

En las materias del artículo 74, apartados 1 nos 4, 7, 11, 13, 15, 19 a, 
20,  22,  25 y 26 [matérias abrangidas no conjunto de competências 
legislativas concorrentes da Federação e dos Länder],  la Federación 
tiene la competencia legislativa, si y en la medida que sea necesaria 
una regulación legislativa federal en interés de la totalidad del Estado 
para la creación de condiciones de vida equivalentes en el territorio 
federal o el mantenimiento de la unidad jurídica o económica.

A subsidiariedade tem por finalidade reforçar o poder dos cidadãos, promovendo os valores 

democráticos por meio da fragmentação do poder. Em sendo assim, ela não se aplica somente à 

atuação da União, mas à ação de qualquer autoridade, seja qual for a sua dimensão. A centralização 

de proximidade constitui um risco evidente e é um dos principais argumentos dos adversários da 

subsidiariedade: seria melhor a dominação de uma burocracia do que a tirania dos chefes locais 

(MILLON-DELSOL, 1993, p. 87-88). James Madison, em O Federalista, n. 10, já apontava que 

unidades maiores de governo podem desempenhar papel relevante na limitação do poder político 

das facções (HAMILTON; MADISON; JAY, 2001, p. 41-46). Os Pais Fundadores acreditavam que 

promoveriam  a  liberdade  individual  evitando  a  concentração  de  poderes  nas  mesmas  mãos 

(BERMANN, 1994, p. 341) – crença manifestada também na doutrina de separação dos poderes. 
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Chantal Millon-Delsol sintetiza da seguinte forma a crítica que pode ser feita à concentração de 

poder na mão dos chefes locais:

Chacun sait bien que la bureaucratie d’État commet des erreurs, laisse 
échapper les cas particuliers, et reste sourde imperturbablement à la 
plainte  des  victimes  du  système.  Mais  chacun se  convainc  qu'à  sa 
place,  un  particulier  puissant  pourrait  se  rendre  coupable  d'écarts 
analogues, ici non plus par le gigantisme et la lourdeur, mais par le 
caprice,  la  préférence  et  la  vénalité,  ce  qui  semble  pire.  Nous 
acceptons  les  sottises  et  l'irréalisme  du  système  davantage  que 
l'arrogance du particulier. Si le bureaucrate se trompe, c'est par erreur. 
Le particulier ne peut savoir aussi bien que le bureaucrate, et il peut se 
tromper doublement, car il rajoute à l'erreur la faute et la méchanceté. 
(MILLON-DELSOL, 1993, p. 88-89) 

Além disso, no que se refere aos Estados-membros, é algo incoerente invocar o princípio da 

subsidiariedade para evitar que os seus poderes passem à União e, ao mesmo tempo, negar a sua 

aplicação face aos grupos sociais, às coletividades locais, às entidades estatais intermediárias. Isto é, 

não é admissível que o princípio da subsidiariedade seja empregado de forma oportunista, em nome 

da  ação  e  da  autonomia  dos  Estados-membros  e  em  detrimento  da  atuação  de  outros  órgãos 

(MILLON-DELSOL, 1993, p. 97). 

Se o princípio da subsidiariedade de fato exercer influência sobre o processo legislativo, 

sobre  a  interpretação  dos  Tratados  e  sobre  a  estruturação  dos  Estados-membros,  ele  pode 

desempenhar a função de construir uma maior confiança das entidades que os compõem em relação 

ao processo de integração europeu e,  consequentemente,  de reforçar  a  confiança dos  cidadãos, 

colaborando para a legitimidade da União Europeia (BERMANN, 1994, p. 367).

1.2.6  Dimensões ou efeitos da ação considerada 

O  Artigo  5.º(3)  estabelece  “as  dimensões”  ou  “os  efeitos”  da  ação  considerada  como 

critérios para avaliar a insuficiência dos Estados-membros e a maior eficácia da União. Fausto de 

Quadros destaca os problemas interpretativos suscitados por essas expressões:

Quando é que a dimensão e os efeitos da ação em questão justificam 
que, por aplicação do princípio da subsidiariedade, ela deixe de ser 
das  atribuições  dos  Estados  e  passe  a  ser  das  atribuições  da 
Comunidade? Mais concretamente ainda: basta que aquela dimensão e 
aqueles  efeitos  ultrapassem  o  âmbito  de  um  Estado  para  que  a 
competência passe para a Comunidade? Ou, ao contrário, é necessário, 
para tanto, que essa dimensão e esses efeitos atinjam o âmbito de toda 
a Comunidade? Ou haverá uma solução intermédia?  É  muito difícil 
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dar-se  a  estas  perguntas,  em abstrato,  uma  resposta  definitiva.  Ela 
deverá atender à especificidade de cada caso concreto. Mas não temos 
dúvidas  em  sustentar  que,  em  princípio,  a  Comunidade  só  deve 
intervir,  em detrimento  dos  Estados,  quando  a  ação  prevista  tenha 
dimensão  e  produza  efeitos  a  uma  escala  tendencialmente 
comunitária. (QUADROS, 1995, p. 46).

As Conclusões da Presidência do Conselho de Edimburgo já apontavam que, para verificar 

se  as  condições  acima  mencionadas,  insuficiência  e  maior  eficácia,  estão  preenchidas,  deve-se 

seguir as seguintes diretrizes: 1) a questão em exame deve possuir aspectos transnacionais que não 

podem ser regulados de maneira adequada por uma ação dos Estados-membros; 2) uma ação no 

nível nacional ou a ausência de ação no nível europeu seriam contrárias às exigências dos Tratados 

–  em  função,  por  exemplo,  da  necessidade  de  corrigir  distorções  de  concorrência,  de  evitar 

restrições disfarçadas ao comércio ou de reforçar a coesão econômica e social - ou prejudicariam 

seriamente  de  alguma  forma  os  interesses  de  determinados  Estados-membros  (CONSELHO 

EUROPEU DE EDIMBURGO, 1992, p.  20).  Entendemos que a  primeira  diretriz,  produção de 

efeitos transnacionais, corresponde à expressão “dimensões da ação considerada”, consagrada no 

TUE, enquanto que a segunda diretriz, que descreve o fenômeno das externalidades, corresponde à 

expressão “efeitos da ação considerada”. 

As  externalidades  ocorrem  quando  uma  política  adotada  por  um  Estado-membro  em 

determinada área produz, considerando a existência de um mercado comum, efeitos negativos nos 

Estados-membros vizinhos. Podemos citar como exemplo o caso da política de imigração adotada 

pela Dinamarca: Ao esse Estado introduzir uma política mais restritiva de asilo, ele causou uma 

alteração no número de pessoas buscando asilo na Suécia. Quando se está adotando uma política 

descentralizada em determinada área,  a ocorrência de externalidades indica que deveria haver a 

centralização dessa política (CÂMARA DOS COMUNS,  2008, p. 40): a coletividade maior deve 

intervir para preservar uma certa igualdade entre as coletividades menores (MILLON-DELSOL, 

1993, p. 40-41).

No que se refere às dimensões da ação considerada, Fausto de Quadros entende que a União 

só deve intervir, em detrimento dos Estados-membros, nos casos em que a “ação prevista tenha 

dimensão e produza efeitos a uma escala tendencialmente comunitária” (QUADROS, 1995, p. 46). 

Caso alguns dos Estados membros não estejam em condições de adotar determinada ação, enquanto 

que a maioria deles está, a União deve, inicialmente, por medidas administrativas ou financeiras, 

encorajar  e  ajudar  aqueles,  com  o  intuito  de  que  adquiram  a  suficiência  necessária  para  o 

prosseguimento  da  ação  pretendida.  Somente  em  um  segundo  momento,  caso  persista  a 

insuficiência, a União deverá substituir a atuação dos Estados-membros (QUADROS, 1995, p. 47).
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Contudo, destacamos que mesmo se os critérios da dimensão - caráter transnacional - e dos 

efeitos - externalidades - não forem satisfeitos, a intervenção da União poderá mostrar-se necessária 

sempre  que  os  Estados-membros,  por  outro  modo,  demonstrarem insuficiência.  De fato,  como 

ensina Chantal Millon-Delsol, a insuficiência parece ser o critério mais importante: 

Quant  au  critère  de  dimension  (caractère  transnational),  ou  d'effet 
(externalités), il n'est pas le seul qui puisse justifier une intervention, 
et il ne réclame pas forcement l'intervention. L'échelon inférieur peut 
se trouver insuffisant dans un domaine strictement national, et appeler 
l'intervention  pour  des  raisons  de  solidarité.  A l'inverse,  l'échelon 
inférieur peut mener à bien des actions à caractère transnational, de 
sorte que l'intervention n'a pas lieu d'être. En réalité, selon l'acception 
historique de l'idée de subsidiarité, le critère d'insuffisance demeure la 
seule justification de l'intervention; tandis que les dimensions et effets 
de l'action ne sont que des causes, parmi d'autres, de l'insuffisance; et 
la  plus  grande  capacité  de  l'échelon  supérieur,  un  corollaire  de 
l'insuffisance  de  l'échelon  inférieur  (MILLON-DELSOL,  1993,  p. 
109).

1.2.7  Proporcionalidade e subsidiariedade

O princípio da proporcionalidade está consagrado da seguinte forma no art. 5.º (4) do TUE:

Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma 
da ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os 
objetivos dos Tratados. 
As instituições da União aplicam o princípio da proporcionalidade em 
conformidade com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.

O princípio da subsidiariedade, a partir de uma interpretação do artigo 5.º, responderia à 

questão  “a  União  deve  atuar?”,  enquanto  que  o  princípio  da  proporcionalidade  responderia  à 

questão “como a União deve atuar?”. Este seria aplicável à todas as competências da União; aquele, 

somente à competências não-exclusivas (COMISSÃO EUROPEIA, 2010, p. 2). De acordo com a 

proporcionalidade,  todos os encargos, administrativos ou financeiros, que recaírem sobre a União, 

os Estados-membros,  as autoridades locais,  os operadores econômicos e os cidadãos devem ser 

reduzidos  ao  mínimo,  mantendo  proporção  com  o  objetivo  a  ser  alcançado  (CONSELHO 

EUROPEU DE EDIMBURGO, 1992, p. 21).

Antes de sua consagração nos Tratados, o princípio da proporcionalidade já era aplicado 

pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, hoje Tribunal de Justiça da União Europeia, e. 

g., Processo 29/69 e Processo 11/70. Esta aplicação baseava-se no Direito Constitucional Alemão e 

nas decisões do Tribunal Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht), embora o método de 
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aplicação não fosse idêntico. O Tribunal de Justiça sempre aplicou o princípio da proporcionalidade 

de forma bastante reservada, examinando basicamente se a medida em questão estava viciada por 

erro manifesto ou por exceder os limites de discricionariedade (HENKEL, 2002, p. 374-376). O 

mecanismo  de  aplicação  desse  princípio  é  divido  em  três  exames:  adequação,  necessidade  e 

proporcionalidade em sentido estrito. Humberto Ávila - segundo o qual a  proporcionalidade não é 

um princípio, mas um postulado, isto é, uma metanorma, ou norma a respeito da aplicação de outras 

normas -  sintetiza essas etapas da seguinte forma (ÁVILA, 2007, p. 162):

O exame de proporcionalidade aplica-se sempre que houver uma me-
dida concreta destinada a realizar uma finalidade. Nesse caso devem 
ser analisadas as possibilidades de a medida levar à realização da fina-
lidade (exame da adequação), de a medida ser a menos restritiva aos 
direitos  envolvidos dentre  aquelas  que  poderiam ter  sido  utilizadas 
para atingir a finalidade (exame da necessidade) e de a finalidade pú-
blica ser tão valorosa que justifique tamanha restrição (exame da pro-
porcionalidade em sentido estrito).

O então Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias manifestou-se, por exemplo, da se-

guinte maneira no Acórdão FROMANÇAIS de 23.02.1983, processo 66/82:

Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme 
au principe de proportionnalité, il importe de vérifier, en premier lieu, 
si les moyens qu'elle met en œuvre pour réaliser l'objectif qu'elle vise 
s'accordent avec l'importance de celui-ci et, en second lieu, s'ils sont  
nécessaires  pour  l'atteindre7.  (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS CO-
MUNIDADES EUROPEIAS, 1983, p. 404)

 

A Presidência  do  Conselho  de  Edimburgo,  ao  tratar  da  natureza  e  do  alcance  da  ação 

comunitária,  matérias intrinsecamente associadas à proporcionalidade, manifestou-se da seguinte 

forma em suas Conclusões:

 

Les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision 
aussi grande que possible au plan national qui reste compatible avec la 
réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du 
traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de 
veiller au respect des arrangements bien établis sur le plan national 
ainsi  que  de  l'organisation  et  du  fonctionnement  des  systèmes 
juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve 
de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires 
doivent  offrir  aux  États  membres  des  solutions  différentes  pour 

7  A fim de determinar se uma disposição do direito comunitário está em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, é necessário determinar, em primeiro lugar, se os meios que emprega para alcançar o 
objectivo correspondem à importância desse objectivo e, em segundo lugar, se são necessários para a 
sua realização. (Campos, 2010. p. 280)
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réaliser les objectifs de la mesure. (...)
La  forme  de  l'action  doit  être  aussi  légère  que  le  permettent  la  
réalisation adéquats  de l'objectif  de  la mesure  et  la  nécessité  d'une 
exécution  efficace.  La  Communauté  ne  doit  légiférer  que  dans  la 
mesure nécessaire.  Toutes choses égales par ailleurs,  il  convient  de 
donner la préférence aux directives8 par rapport aux règlements, et aux 
directives cadres par rapport aux mesures plus détaillées. Les mesures 
non  contraignantes,  telles  que  les  recommandations,  doivent  être 
privilégiées  lorsqu'elles  sont  appropriées.  Il  convient  d'envisager 
également,  le  cas  échéant,  la  recours  à  des  codes  de  conduite 
volontaires9.  (CONSELHO EUROPEU DE EDIMBURGO, 1992, p. 
21-22).

As instituições da União Europeia e a doutrina em geral consideram que ambos os princípios 

devem ser  observados  em diferentes  etapas:  A subsidiariedade determinaria  “se”  a  União  deve 

atuar;  a  proporcionalidade,  “como” a  União  deve atuar,  qual  a  natureza e  extensão da  atuação 

(HENKEL, 2002, p. 377-378; BERMANN, 1994, p. 369). Entretanto, esta distinção é problemática, 

pois  as  questões  do  “se”  e  do  “como”  a  respeito  de  ações  específicas  estão  inerentemente 

conectadas (SCHÜTZE, 2009, p. 532).

O  princípio  da  proporcionalidade  auxilia  e  completa  o  que  dispõe  o  princípio  da 

subsidiariedade acerca da determinação do exercício das competências, ambos são empregados para 

regular o poder da União com a finalidade de evitar a violação de direitos e valores considerados de 

grande importância. Há autores que dizem que a proporcionalidade constitui um dos elementos da 

subsidiariedade (FERNÁNDEZ FARRERES, 2003, p. 525; HENKEL, 2002, p. 377). O princípio da 

subsidiariedade determina que tudo aquilo que a coletividade menor puder fazer bem deve, com o 

intuito de preservar a sua autonomia, por ela ser feito. O princípio da proporcionalidade, por outro 

lado, diz que uma ação, sendo a que causa menos encargos e restrições de direitos dentre aquelas 

igualmente  adequadas  a  produzir  o  resultado  almejado,  só  deve  ser  adotada  se  esse  resultado 

significar um benefício superior aos encargos e restrições de direitos por ela causados. Logo, eles 

8  “A directiva respeita a intervenção dos Estados na sua transposição e deixa aos Estados liberdade de 
escolha da forma e dos meios adequados à obtenção do resultado fixado pela directiva. Nada disso 
acontece no regulamento ou na decisão” (QUADROS, 1995, p. 52 e 53)

9  As medidas comunitárias deverão deixar às instâncias nacionais competentes uma margem de decisão 
tão ampla quanto possível, compatível  com a garantia de realização do objectivo proposto e o respeito 
das exigências do Tratado. Ao cumprir  a legislação comunitária,  haverá  que ter a preocupação de 
respeitar as disposições consagradas nos ordenamentos jurídicos nacionais, bem como a organização e 
o funcionamento dos sistemas jurídicos dos Estados-membros. Quando adequado, e sem prejuízo da 
necessidade  de  uma  concretização  eficaz,  as  medidas  comunitárias  deverão  facultar  aos  Estados-
membros vias alternativas para alcançar os objectivos nelas definidos. (...) A forma da acção deverá ser 
tão simples quanto possível, desde que se coadune com a realização satisfatória do objectivo da medida 
proposta e com a necessidade da sua execução eficaz. A legislação comunitária dever-se-á ater ao 
estritamente necessário.  Et coeterisparibus,  deverão preferir-se as directivas aos regulamentos,  e as 
directivas -  quadro às medidas pormenorizadas. Sempre que adequado, deverá dar-se preferência a 
medidas não obrigatórias, como recomendações, e contemplar igualmente a utilização de códigos de 
conduta voluntários. (CAMPOS,1997, p. 635 a 637)
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não se confundem. Mas, tendo em vista a subsidiariedade, uma vez demonstrada a insuficiência da 

coletividade  menor  para  cumprir  integralmente  determinado  objetivo,  não  significa  que  a  sua 

atuação deva ser descartada.  Imaginemos, por  exemplo,  que um município é  incapaz de suprir 

integralmente as necessidades de sua população na área da educação, é incapaz, digamos, de manter 

uma  universidade  de  qualidade.  Isso  não  significa  que  a  coletividade  superior,  ao  atuar  para 

preencher essa lacuna,  deva eliminar a atuação do município. Esse poderá ser capaz,  talvez,  de 

fornecer um ensino fundamental de qualidade. Uma atuação da coletividade maior que não deixasse 

qualquer espaço ao município violaria tanto a subsidiariedade, quanto a proporcionalidade.

Por  outro  lado,  é  possível  imaginar  uma  medida  que  esteja  em  conformidade  com  o 

princípio da subsidiariedade e viole  a proporcionalidade.  Podemos imaginar,  por exemplo,  uma 

atuação da União no domínio da política monetária para os Estados-membros que adotam o euro, 

âmbito  de  competência  exclusiva  da  União,  que  não  viole  a  subsidiariedade,  mas  que  seja 

manifestamente ineficaz em relação ao objetivo visado, digamos garantir a estabilidade do Euro. 

Essa medida será desproporcional por não superar sequer o exame da adequação. Isto é, não há nada 

que  impeça  que  um  medida  seja  adota  pela  coletividade  que  deveria  atuar  com  base  na 

subsidiariedade, respeite a autonomia das coletividades menores, mas seja desproporcionalmente 

onerosa.

Robert  Schütze  entende  que  a  proporcionalidade  foi  concebida  para  proteger  valores 

liberais, para proteger os indivíduos da ação excessiva do Estado, enquanto que a subsidiariedade 

seria uma “dimensão federal” da proporcionalidade, ou seja, o princípio da proporcionalidade nos 

diria se uma medida interfere desproporcionalmente com os valores liberais, enquanto o princípio 

da  subsidiariedade  nos  diria  se  uma  medida  restringe  desproporcionalmente  a  autonomia  dos 

Estados-membros:

The proportionality principle was historically designed to safeguard 
liberal  values.  Proportionality  would  protect  private  rights  against 
excessive  public  interference.  The  idea  of  excessive  government 
interference can be extended into a federal context. But here it is not 
the individual autonomy of a person, but the collective autonomy of a 
people  that  is  protected.  In  addition  to  its  liberal  dimension,  the 
principle of proportionality may thus receive a federal dimension. But 
this federal proportionality  is  the principle of subsidiarity.  (…) The 
constitutional triumvirate of Article 5 EC could thus be explained as 
follows: the enumeration principle will tell us whether the Community 
can act within a policy field. The subsidiarity principle would examine 
whether  the  European  law  disproportionally  restricts  national 
autonomy; and the principle of proportionality would, finally, tell us 
whether the European law unnecessarily interfered with liberal values 
(SCHÜTZE, 2009, p. 533).
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Parece-nos que está distinção não se coaduna com o desenvolvimento histórico do princípio 

da subsidiariedade. O fim último desse princípio é proteger a dignidade humana. O ser humano é 

visto como um ser livre, capaz de tomar as suas próprias decisões e de assumir as consequências 

desses atos. Impedir que o indivíduo construa aquilo que pode construir por si mesmo, violaria essa 

dignidade. A proporcionalidade, por sua vez, é um postulado que se aplica a situações “em que há 

uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de 

tal  sorte  que  se  possa  proceder  aos  três  exames  fundamentais”,  adequação,  necessidade  e 

proporcionalidade em sentido estrito (ÁVILA, 2007, p. 162).

  George  A.  Bermann  considera  possível  que  o  princípio  da  subsidiariedade  e  o  da 

proporcionalidade entrem em conflito:

The relationship between subsidiarity and the "least  drastic means" 
aspect of proportionality is thus potentially problematic. Suppose, for 
example, that the least burdensome approach to accomplishing a given 
objective  would  be through Community action rather  than through 
some alternative action at or below the Member State level.  In this 
event, subsidiarity and proportionality would in a sense work at cross-
purposes,  with  subsidiarity  dictating  a  disproportionate  remedy 
(assuming the objective could be achieved at or below the Member 
State level) and proportionality in turn dictating a remedy that fails the 
test of subsidiarity. (…) It thus seems clear that at least under some 
circumstances  subsidiarity and proportionality,  strictly applied,  will 
point in opposite directions. Realistically, the political branches of the 
Community have a means of escape from the apparent dilemma. They 
can relax the proportionality test so as to accept Member State action 
in lieu of Community action, even if the former is more burdensome, 
provided it is not manifestly so (i.e., does not impose unreasonably 
excessive additional burdens); this opens up the possibility of scoring 
large subsidiarity gains for a small proportionality price. Conversely, 
they can relax the subsidiarity test; if the proportionality advantages of 
Community action over Member State action are substantial enough, 
subsidiarity's preference for localism arguably should not be allowed 
to stand in the way (BERMANN, 1994, p. 388-389)

Convém notar, entretanto, que só é possível pensar em um conflito entre proporcionalidade e 

subsidiariedade se entendermos que os  valores  que fundamentam esta  não são considerados na 

aplicação daquela, isto é, se entendermos que a proporcionalidade limita-se à análise dos custos 

matérias envolvidos em determinada medida sob a ótica da eficiência, não incluindo a limitação da 

autonomia  dos  Estados-membros.  Na  verdade,  quando  o  art.  5.º(4)  do  TUE determina  que  “o 

conteúdo e a forma da ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos 

dos Tratados”, ele está justamente determinando que a autonomia dos Estados-membros não deve 

sofrer restrição maior do que aquela justificada pelo exame da proporcionalidade. Pela aplicação 
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desse  exame,  a  restrição  da  autonomia  dos  Estados-membros  por  determinada medida  só  seria 

proporcional se ela promovesse um resultado benéfico capaz de justificar a restrição. Ora, isso se 

coaduna perfeitamente com a subsidiariedade, a qual nos diz que uma restrição da autonomia se 

justifica  quando  a  coletividade  menor  for  incapaz  de  atingir  determinado  resultado.  A 

proporcionalidade assenta-se sobre a existência de uma relação entre um meio e um fim. Se o fim 

em questão puder ser alcançado por uma coletividade menor, não há como impedir a sua atuação 

sem violar a proporcionalidade e a subsidiariedade.   

A proporcionalidade é um conceito mais amplo do que o conceito expresso no art. 5.º(4). 

Esse  artigo  mistura  a  proporcionalidade  com  a  subsidiariedade,  consagrando  o  princípio  da 

proporcionalidade como se fosse uma faceta do princípio da subsidiariedade. A definição do art. 

5.º(4) centra-se sobre a zona de intersecção entre os dois princípios, ou seja, os casos em que o 

exame da proporcionalidade envolve questões referentes à autonomia dos Estados-membros.

Em  suma,  o  TUE  traz  uma  definição  de  subsidiariedade  bastante  restrita  e  chama  de 

proporcionalidade algo que deveria estar incluído no conceito de subsidiariedade. O fato de o TUE 

limitar o princípio da subsidiariedade à questão do “se”, relegando a questão do “como” a União 

deve  agir  ao  exame da  proporcionalidade  não  traria  problemas  práticos,  não  fosse  a  limitação 

imposta aos parlamentos nacionais,  que podem somente emitir pareceres fundamentados a respeito 

do princípio da subsidiariedade, não podendo emitir pareceres a respeito da proporcionalidade.
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2 O SISTEMA DE ALERTA PRECOCE

Neste segundo capítulo, estudamos especificamente o Sistema de Alerta Precoce, destacando 

os seus objetivos, as suas principais características e buscando encontrar soluções para os problemas 

que emergem a partir do exame dos dispositivos que o consagram.

2.1 O Protocolo n. 2 do Tratado da União Europeia

O Tratado da União Europeia, alterado pelo Tratado de Lisboa, traz consigo um Protocolo 

relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade - Protocolo nº 2, no 

qual  estão  contidas  as  principais  disposições  acerca  do  Sistema  de  Alerta  Precoce.  A seguir, 

examinaremos esses dispositivos e as principais questões relacionadas a esse sistema.

2.1.1  Considerações Gerais

O Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, 

de modo similar ao protocolo que havia sido consagrado pelo Tratado de Amsterdã, determina que 

cabe a cada instituição assegurar “continuamente a observância dos princípios da subsidiariedade e 

da proporcionalidade definidos no artigo 5º do Tratado da União Europeia”.

Portanto,  a  concretização  efetiva  do  princípio  de  subsidiariedade  e  do  art.  5º  “é  uma 

obrigação de todas as instituições comunitárias” (NEGRUT, 2010, p. 7), todas as instituições são 

responsáveis  por  controlar  a  aplicação  da  subsidiariedade  dentro  de  suas  respectivas  áreas  de 

competência. Estas instituições devem analisar a atuação da União Europeia e alertar sobre qualquer 

possível violação do princípio (CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 35).

A primeira verificação é feita ainda na etapa de programação legislativa quando todos os 

documentos do programa legislativo anual da Comissão são submetidos a uma avaliação preliminar 

(CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 36). De fato, determina o artigo 1º do Protocolo relativo ao 

papel dos parlamentos nacionais na União Europeia: 

A Comissão  envia  diretamente  aos  Parlamentos  nacionais  os  seus 
documentos  de  consulta  (livros  verdes,  livros  brancos  e 
comunicações),  aquando  da  sua  publicação.  A  Comissão  envia 
também  aos  Parlamentos  nacionais,  ao  mesmo  tempo  que  ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho,  o programa legislativo anual e 
qualquer  outro  instrumento  de  programação  legislativa  ou  de 
estratégia política (UNIÃO EUROPEIA, 2010).
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Um controle  mais  substancial  é,  então,  feito  em relação às  propostas  de  ato  legislativo 

(CÂMARA DOS  LORDES,  2005,  p.  36),  as  quais  “devem incluir  uma  ficha  com  elementos 

circunstanciados  que  permitam  apreciar  a  observância  dos  princípios  da  subsidiariedade  e  da 

proporcionalidade” - art. 5º do Protocolo n. 2 (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

Desta forma, para que o princípio seja  efetivamente aplicado,  é necessário que haja  um 

diálogo interinstitucional, principalmente entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 

(CAMPOS, 1997, p. 633), visto que estas são as principais instituições no que tange à elaboração 

dos atos legislativos da União. 

O Protocolo n. 2 do TUE estabelece o controle sobre a aplicação da subsidiariedade como 

um  controle  essencialmente  procedimental,  no  qual  as  instituições  legislativas  são  dirigidas  a 

averiguarem,  antes  de  adotarem qualquer  ação,  se  esta  deve  realmente  ser  adotada  pela  União 

Europeia ao invés de ser adotada pelos Estados-membros (BERMANN, 1994, p. 336). Conforme 

ensina George Bermann, “subsidiariedade essencialmente descreve um método de análise política 

que cada participante do processo legislativo comunitário deveria seguir ao decidir propor, apoiar 

ou aprovar uma dada medida” (BERMANN, 1994, p. 382). No entanto, devemos destacar que o 

controle jurisdicional não foi abandonado, estando consagrado no artigo 8º do Protocolo n. 2. Esses 

procedimentos  adotados  para  reforçar  o  princípio  da  subsidiariedade  visam  controlar  o 

esvaziamento  das  competências  dos  Estados-membros  (BENZ;  ZIMMER,  2010,  p.10).  Nesse 

sentido, a consagração do Protocolo relativo à aplicação da subsidiariedade mostra-se importante, 

pois a simples consagração e definição do princípio no artigo 5º do Tratado não são suficientes para 

garantir a sua observância pelas instituições. 

Tendo por base as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, as quais 

tem priorizado garantir a integração ao invés de reforçar a subsidiariedade (ESTELLA, 2002), o 

procedimento  de  controle  da  subsidiariedade  pelos  parlamentos  nacionais,  criado  durante  a 

elaboração do Tratado Constitucional e estabelecido através do Tratado de Lisboa, é de maneira 

geral apoiado pela doutrina, embora as limitações desse sistema sejam reconhecidas (RAUNIO, 

2010; BERMANN, 1994; COOPER, 2006; BENZ; ZIMMER, 2010, p. 10). 

O  Tratado  de  Lisboa  reforçou  a  participação  dos  parlamentos  nacionais  no  processo 

decisório  europeu  de  modo  significante,  principalmente  pela  instituição  do  Sistema  de  Alerta 

Precoce e, de forma secundária, pela consagração do direito dos parlamentos nacionais requerem, 

por meio dos seus governos, um controle ex post da aplicação do princípio pelo Tribunal de Justiça 

da União Europeia (ROTHENBERGER; VOGT, 2007, p.1). 

Há autores, contudo, que entendem que as medidas adotadas para garantir a aplicação da 

subsidiariedade são inadequadas, pois elas atribuem a decisão acerca da violação do princípio à 
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Comissão, ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Tribunal de Justiça da União Europeia, órgãos 

que estariam interessados em aumentar os seus poderes por meio da ampliação das competências 

comunitárias. (BERNHOLZ, 2009, p. 331).

2.1.2  Principais disposições do Protocolo

As principais disposições do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade 

e  da proporcionalidade,  no que  diz  respeito  aos  parlamentos  nacionais  e  ao  Sistema de  Alerta 

Precoce, são as seguintes (CÂMARA DOS COMUNS, 2007, p. 6 e 7):

Todos  os  projetos  de  atos  legislativos  devem  incluir  uma  ficha  com  elementos 

circunstanciados  que  permitam  apreciar  a  observância  dos  princípios  da  subsidiariedade  e  da 

proporcionalidade. As razões que permitam concluir que determinado objectivo da União pode ser 

melhor alcançado ao nível desta devem ser corroboradas por indicadores qualitativos e, sempre que 

possível,  quantitativos  (artigo  5º,  Protocolo  nº  2).  Esses  projetos,  devidamente  justificados, 

consoante  artigo  4º  do  Protocolo  nº  2,  serão  transmitidos  pela  instituição  proponente,  que 

normalmente é a Comissão, não apenas para as instituições europeias, mas também diretamente 

para os parlamentos nacionais (COOPER, 2008, p. 2). 

Qualquer parlamento nacional ou qualquer das câmaras de um desses parlamentos pode, no 

prazo de  oito  semanas  a  contar  da data  de  envio  de um projeto  de ato  legislativo,  dirigir  aos 

presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que 

exponha as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade, isto é, que seria mais apropriado adotar a ação considerada no nível nacional ao 

invés  de  adotá-la  no  nível  da  União  Europeia  (COOPER,  2008,  p.  2).  Cabe  a  cada  um  dos 

parlamentos nacionais ou a cada uma das câmaras de um Parlamento nacional consultar, nos casos 

pertinentes, os parlamentos regionais com competências legislativas (artigo 6º, Protocolo nº 2). 

Cada  parlamento  nacional  unicameral  dispõe  de  dois  votos,  sendo  que  nos  sistemas 

bicamerais cada câmara dispõe de um voto (art. 7º, § 1, Protocolo nº2). No caso de os pareceres 

fundamentados sobre a inobservância do princípio da subsidiariedade num projeto de ato legislativo 

representarem, pelo menos, um terço do total dos votos atribuídos aos parlamentos nacionais - um 

quarto quando se tratar de um projeto de ato legislativo apresentado com base no artigo 76.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativo ao espaço de liberdade, segurança e 

justiça -, o projeto deve ser reanalisado (art. 7º, § 2, Protocolo nº 2). Depois dessa reanálise, o órgão 

do qual  emanar  o  projeto  de  ato  legislativo,  pode decidir  mantê-lo,  alterá-lo  ou retirá-lo.  Essa 

decisão deve ser fundamentada (art. 7º, § 2, Protocolo nº 2). O protocolo não fixa qualquer prazo 
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para o reexame de um projeto, o que pode ser facilmente explicado, pois a modificação de uma 

proposição requer obviamente mais tempo do que a sua manutenção ou retirada  (ASSEMBLEIA 

NACIONAL,  2004,  p.  21).  Esse  procedimento  descrito  é  chamado de  procedimento  do  cartão 

amarelo.

No quadro do processo legislativo ordinário - votação por maioria qualificada e codecisão -, 

caso  os  pareceres  fundamentados  sobre  a  inobservância  do  princípio  da  subsidiariedade  numa 

proposta de ato legislativo representem a maioria simples dos votos atribuídos aos parlamentos 

nacionais a proposta deve ser reanalisada. Depois dessa reanálise, a Comissão pode decidir manter a 

proposta,  alterá-la ou retirá-la (art.  7º,  § 3,  Protocolo nº 2).  No entanto,  se a Comissão decidir 

manter a proposta, caberá ao Conselho e ao Parlamento Europeu decidirem, antes de concluírem a 

primeira  leitura  do projeto,  com base nas  razões  apontadas  pelos  parlamentos  nacionais  e  pela 

Comissão,  se  a  proposta  legislativa  é  compatível  com o princípio  da subsidiariedade.  “Se,  por 

maioria de 55% dos membros do Conselho ou por maioria dos votos expressos no Parlamento 

Europeu,  o  legislador  considerar  que  a  proposta  não  é  compatível  com  o  princípio  da 

subsidiariedade, a proposta legislativa não continuará a ser analisada” (art. 7º, § 3, Protocolo nº 2). 

Esse procedimento, por sua vez, é chamado procedimento do cartão laranja. Destacamos que ele é 

aplicável apenas ao procedimento legislativo ordinário, enquanto o procedimento do cartão amarelo 

aplica-se a qualquer proposta de ato legislativo. 

Uma considerável  inovação  introduzida  pelo  Tratado  de  Lisboa,  em comparação  com a 

proposta  de  Tratado  Constitucional,  consiste  na  introdução  do  procedimento  do  cartão  laranja. 

Contudo,  mesmo  nesse  procedimento,  os  parlamentos  não  terão  a  possibilidade  de  bloquear  a 

adoção de uma proposta e, tampouco, será alterada a maioria qualificada exigida para a aprovação 

da medida. Desta forma, o processo legislativo da União Europeia continua funcionando segundo a 

mesma lógica institucional (KIIVER, 2008, p.77-78). 

Questão  que  precisa  ser  esclarecida  é  o  que  aconteceria  se  esse  procedimento  fosse 

deflagrado e a Comissão alterasse a sua proposta, mas mantivesse alguma das partes problemáticas 

no que se concerne à observância da subsidiariedade. Quando se discutia a inclusão do Protocolo 

relativo à subsidiariedade no Tratado Constitucional, foi proposta a inclusão de uma segunda fase 

no Sistema de Alerta Precoce. Contudo, essa proposta foi rejeitada, pois os membros da Convenção 

temiam que o sistema legislativo se tornasse mais complexo e ineficiente (COOPER, 2008, p. 7-9). 

Tendo isso em vista e adotando uma interpretação literal do artigo 7º (3) do Protocolo nº 2, somos 

levados a crer que a hipótese de segunda fase do procedimento do cartão laranja – ponderação dos 

pareceres  fundamentados  pelo  legislador  da  União  –  não  seria  compatível  com  os  Tratados 

(ROTHENBERGER; VOGT, 2007, p. 14).
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O Sistema de Alerta Precoce, que coloca todos os parlamentos nacionais em pé de igualdade, 

favorece  o  exame  das  proposições  legislativas  da  Comissão  –  e  também  dos  demais  órgãos 

competentes para proporem atos legislativos – pelos parlamentos nacionais no que se refere ao 

princípio  da  subsidiariedade e,  além disso,  permite  que  as  preocupações  expressadas  por  esses 

parlamentos sejam consideradas de modo mais efetivo pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu 

(CONVENÇÃO EUROPEIA, 2002, p. 6). 

Entretanto, com relação à denominação Sistema de Alerta Precoce (Early Warning System), 

é possível criticá-la, pois os parlamentos nacionais entram em cena apenas após a Comissão ter  

produzido a proposta de ato legislativo, enquanto que os grupos de pressão (lóbi) concentram os 

seus esforços justamente no processo de elaboração do projeto na Comissão (ROTHENBERGER; 

VOGT, 2007, p. 4).

2.1.2.1  Transmissão das propostas aos parlamentos nacionais

No  que  diz  respeito  à  transmissão  das  propostas  de  atos  legislativos  aos  parlamentos 

nacionais, cabe citar o artigo 4º do Protocolo nº 2, que dispõe:

A Comissão  envia  os  seus  projetos  de  atos  legislativos  e  os  seus 
projetos alterados aos Parlamentos nacionais, ao mesmo tempo que ao 
legislador da União. O Parlamento Europeu envia os seus projetos de 
atos  legislativos  e  os  seus  projetos  alterados  aos  Parlamentos 
nacionais. O Conselho envia aos Parlamentos nacionais os projetos de 
atos  legislativos  emanados  de  um  grupo  de  Estados-membros,  do 
Tribunal de Justiça, do Banco Central Europeu ou do Banco Europeu 
de Investimento, bem como os projetos alterados. 
Logo que sejam adotadas,  as  resoluções  legislativas  do Parlamento 
Europeu  e  as  posições  do  Conselho  serão  enviadas  por  estas 
instituições aos Parlamentos nacionais.

O artigo 3º do referido Protocolo, por sua vez, esclarece o significado da expressão “projeto 

de ato legislativo”, a qual engloba, além das propostas da Comissão, “as iniciativas de um grupo de 

Estados-membros,  as  iniciativas  do Parlamento Europeu,  os  pedidos  do Tribunal  de  Justiça,  as 

recomendações do Banco Central Europeu e os pedidos do Banco Europeu de Investimento, que 

tenham em vista a adoção de um ato legislativo”.  

O  artigo  2º  do  Protocolo  nº  1,  relativo  ao  papel  dos  parlamentos  nacionais  na  União 

Europeia, basicamente reproduz o conteúdo desses dois dispositivos citados acima, ressaltando que 

os projetos de atos legislativos “dirigidos ao Parlamento Europeu e ao Conselho são enviados aos 

Parlamentos nacionais”.
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Conforme citado anteriormente, de acordo com o artigo 1º do Protocolo nº 1 a Comissão tem 

também o dever  de  enviar  “aos  parlamentos  nacionais  os  seus  documentos  de consulta  (livros 

verdes, livros brancos e comunicações), o programa legislativo anual e qualquer outro instrumento 

de programação legislativa ou de estratégia política”. 

Estas disposições consagradas pelo Tratado de Lisboa inovam em relação àquelas constantes 

no Tratado Amsterdã. O Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia 

deste Tratado determinava apenas o envio dos documentos de consulta da Comissão diretamente 

aos  parlamentos  nacionais  dos  estados  membros,  enquanto  que  as  propostas  legislativas  da 

Comissão deviam ser transmitidas aos governos de cada Estado-membro, cabendo a estes assegurar 

que os respectivos parlamentos recebessem a tempo as propostas.    

Portanto, agora a transmissão ocorre diretamente aos parlamentos nacionais, sem passar por 

qualquer filtragem pelos governos, garantindo assim um maior tempo para aqueles analisarem as 

propostas (CÂMARA DO LORDES, 2005, p. 29). Pela primeira vez é estabelecida uma ligação 

direta entre cada parlamento e as instituições da União Europeia (ASSEMBLEIA NACIONAL, 

2004, p.17-18). Contudo, antes mesmo do Tratado de Lisboa, a Comissão, então presidida por José 

Manuel  Barroso,  anunciou,  em  2006,  que  transmitiria  todas  as  novas  propostas  e  consultas 

diretamente aos parlamentos nacionais, convidando-os a interagir na atuação dos órgãos da União 

Europeia (BOURDIN; VARA ARRIBAS, 2010; RAUNIO, 2010). 

2.1.2.2   Limiares de votação

Conforme dito anteriormente, a deflagração do procedimento do cartão amarelo exige pelo 

menos  um  terço  do  total  de  votos  atribuídos  aos  parlamentos  nacionais,  lembrando  que  os 

parlamentos unicamerais dispõem de dois votos e que nos parlamentos bicamerais cada câmara 

dispõe de um voto. Tendo em vista que a União Europeia é composta por 27 Estados-membros, são 

atribuídos aos parlamentos nacionais 54 votos. Logo a deflagração desse procedimento exige pelo 

menos 18 votos.

 Este limiar é reduzido a um quarto - 14 votos - “quando se tratar de um projeto de ato 

legislativo apresentado com base no artigo 76.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, relativo ao espaço de liberdade, segurança e justiça”. Este artigo dispõe:

Os atos a que se referem os Capítulos 4 e 5, bem como as medidas a 
que se refere o artigo 74.º que asseguram a cooperação administrativa 
nos domínios mencionados naqueles capítulos, são adotados: 
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a) Sob proposta da Comissão; ou 
b) Por iniciativa de um quarto dos Estados-membros.

O mencionado Capítulo 4 trata  da Cooperação Judiciária  em Matéria  Penal,  enquanto o 

Capítulo 5 trata da Cooperação Policial. Já o artigo 74.º dispõe:

O  Conselho  adota  medidas  destinadas  a  assegurar  a  cooperação 
administrativa  entre  os  serviços  competentes  dos  Estados-membros 
nos domínios abrangidos pelo presente título [O espaço de liberdade, 
segurança e justiça], bem como entre esses serviços e a Comissão. O 
Conselho delibera sob proposta da Comissão, sob reserva do artigo 
76.º , e após consulta ao Parlamento Europeu.

Cabe ressaltar que o Conselho opera em uma cultura de consenso. É muito difícil  que 

qualquer legislação seja aprovada com a oposição de mais de três Estados-membros. Além disso, 

tendo em vista a predominância do sistema parlamentar nos Estados integrantes da União Europeia, 

não se pode enxergar os parlamentos nacionais e os governos como instituições completamente 

separadas.  De um modo geral, o governo e a maioria do parlamento estão diretamente vinculados: 

o governo depende da confiança da maioria para manter-se e, enquanto dispõe dessa confiança, tem 

controle sobre ela. 

Contudo, nos governos de coalizão este controle do governo sobre o parlamento pode não 

ser tão efetivo. De qualquer modo, isso nos leva a concluir que o limiar de votos exigido para o 

procedimento  do  cartão  amarelo  é  muito  alto.  Seria  praticamente  impossível  para  o  Conselho 

aprovar qualquer ato legislativo que contasse com a oposição de um terço ou mesmo de um quarto 

dos parlamentos nacionais (CÂMARA DOS COMUNS, 2008, p. 44-45).

No entanto, mesmo que o limiar de um terço, ou mesmo de quarto, não seja atingido, é 

provável que a Comissão, por questões políticas, reconsidere a sua posição,  principalmente nos 

casos em que alguns dos maiores Estados-membros forem contra, ou mesmo caso algum Estado-

membro manifeste-se ferrenhamente contrário ao projeto legislativo (FLYNN, 2005, p. 17).  Esse 

entendimento é manifestado também, nos seguintes termos, pela Assembleia Nacional da França:

Mais on peut raisonnablement penser que la Commission n’adoptera 
pas une lecture comptable des dispositions du protocole. Elle sera la 
plupart du temps politiquement tenue, même si le seuil d’un quart ou 
d’un tiers des voix n’est pas atteint,  de réexaminer un projet d’acte 
législatif  faisant  l’objet  d’un  nombre  d’avis  motivés  émanant  de 
chambres  parlementaires  représentant  un  nombre  significatif  de 
citoyens  de  l’Union.  En  pratique,  c’est  le  seuil  de  la  minorité  de 
blocage  au  Conseil  qui  devrait  se  révéler  le  véritable  critère 
d’appréciation de la Commission, davantage que le seuil d’un quart ou 
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d’un  tiers  des  voix  fixé  par  le  protocole10.  (ASSEMBLEIA 
NACIONAL, 2004, p. 22 e 23).

Além disso, se o limiar de um terço for atingido, mesmo que a Comissão persista com a 

proposta  sem  alterá-la,  será  extremamente  difícil  reunir  a  maioria  qualificada  dos  votos  no 

Conselho,  pois  os  ministros  dos  Estados-membros  cujos  parlamentos  tenham  emitido  parecer 

contrário  à  proposta  correriam  um  considerável  risco  político  ao  votarem  em  favor  desta 

(CÂMARA DOS COMUNS, 2008, p. 38).

O Tratado de Lisboa inovou em relação à proposta de Tratado Constitucional  ao consagrar o 

procedimento do cartão laranja, aplicável ao processo legislativo ordinário (codecisão). De acordo 

com o artigo 7º(3) do Protocolo nº 2, este procedimento é deflagrado pela “maioria simples dos 

votos  atribuídos  aos  Parlamentos  nacionais”.  Contudo,  entende-se  que  essa  maioria  deve  ser 

calculada sobre o total de votos atribuídos aos parlamentos, não sobre o total de votos lançados, isto 

é, trata-se de maioria absoluta,  não de maioria simples (KIIVER, 2008, p. 81), de outra forma, 

bastaria  que  um  único  parlamento,  se  os  outros  não  se  manifestassem,  emitisse  um  parecer 

fundamentado  sobre  a  inobservância  do  princípio  da  subsidiariedade  numa  proposta  de  ato 

legislativo para dar início a esse procedimento. Portanto, são necessários 28 dos 54 votos atribuídos 

aos parlamentos. 

Por meio do mecanismo do “cartão laranja”,  se a Comissão optar por manter a proposta 

questionada pelos parlamentos, a justificativa para a manutenção dessa proposta, juntamente com as 

opiniões manifestadas pelos parlamentos nacionais, serão submetidas ao legislador da União. Esse 

último considerará se a proposta é compatível com o princípio da subsidiariedade. Se uma de suas 

câmaras, Parlamento ou Conselho, entender  que a proposta viola o princípio da subsidiariedade, a 

proposta é rejeitada antes da primeira leitura. No caso do Conselho, a rejeição exige a maioria de 

55% de seus membros; no Parlamento, requer a maior simples dos votos lançados. Enquanto esse 

procedimento torna um pouco mais fácil para o Parlamento Europeu rejeitar uma proposta com base 

na violação da subsidiariedade, ainda é mais difícil para o Conselho bloquear a adoção de uma 

proposta com base nesse fundamento do que com base simplesmente no mérito da proposta. Por 

essa  razão,  a  doutrina  entende  que  dificilmente  um  projeto  legislativo  será  bloqueado  com 

fundamento no artigo 7º (3) do Protocolo (SCHÜTZE, 2009, p. 530; KIIVER, 2008, p. 81). 

10  Mas  nós  podemos  razoavelmente  pensar  que  a  Comissão  não  adotará  uma  leitura  contábil  das 
disposições do Protocolo. Ela será, na maior parte dos casos, politicamente levada, mesmo se o limiar 
de um quarto ou de um terço dos votos não seja atingido, a reexaminar um projeto de ato legislativo que 
seja o objeto de um número de opiniões motivadas emanadas de câmaras parlamentares representantes 
de um número significativo de cidadãos da União.  Na prática,  é o limiar  da minoria de bloqueio no 
Conselho que deveria revelar-se o verdadeiro critério de apreciação da Comissão, mais do que o limiar  
de um quarto ou de um terço dos votos fixado pelo Protocolo. 
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2.1.2.3  Prazo de oito semanas

O artigo 4º do Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais da União Europeia 

prevê:

Deve  mediar  um prazo  de  oito  semanas  entre  a  data  em que  um 
projeto de ato legislativo é transmitido aos Parlamentos nacionais, nas 
línguas oficiais  da  União,  e  a data  em que o projeto é inscrito  na 
ordem do dia provisória do Conselho com vista à sua adoção ou à 
adoção de uma posição no âmbito de um processo legislativo.  São 
admissíveis excepções em casos de urgência, cujos motivos devem ser 
especificados no ato ou posição do Conselho. Salvo em casos urgentes 
devidamente fundamentados, durante essas oito semanas não poderá 
verificar-se qualquer acordo sobre o projeto de ato legislativo. Salvo 
em  casos  urgentes  devidamente  fundamentados,  deve  mediar  um 
prazo de dez dias entre a inscrição do projeto de ato legislativo na 
ordem do dia provisória do Conselho e a adoção de uma posição. 

Embora  o  Tratado  de  Lisboa  tenha  ampliado,  em  relação  à  proposta  de  Tratado 

Constitucional,  o  prazo  para  que  os  parlamentos  nacionais  se  manifestem  a  respeito  da 

subsidiariedade, este ainda pode ser insuficiente, considerando: a) a necessidade de consultar órgãos 

especializados, como, por exemplo, comitês, dentro dos próprios parlamentos, de forma a realizar 

uma triagem dentre os projetos de atos legislativos para identificar aqueles que apresentem algum 

interesse  no  que  tange  ao  controle  da  subsidiariedade  e,  sendo  o  caso,  redigir  um  parecer 

fundamentado; b) a  eventual necessidade de consultar parlamentos regionais; c) a necessidade de 

trocar  informações  com outros  parlamentos  e  de  saber  o  resultado  da  análise  feita  por  esses, 

tornando, desta forma, possível a coordenação de suas posições, algo que é essencial para o êxito do 

procedimento; d) decidir, finalmente, a respeito da adoção formal do parecer motivado e enviá-lo à 

instituição europeia competente (BERMANN, 2008, p. 458; ASSEMBLEIA NACIONAL, 2004, p. 

27).

O grande número de propostas legislativas, que tende a crescer com o aprofundamento do 

processo  de  integração,  pode  acabar  sobrecarregando  os  órgãos  dos  parlamentos  nacionais 

encarregados dos assuntos relativos à União (FLYNN, 2005, p. 16). Para que o exame dos projetos 

de atos legislativos funcione bem e, consequentemente, para que o Sistema de Alerta Precoce possa 

produzir resultados positivos, é necessária a existência de algum procedimento de priorização que 

possa  indicar,  no  âmbito  dos  parlamentos  nacionais,  a  existência  de  determinada proposta  que 

requeira atenção com urgência e, talvez, a emissão de um parecer que exponha possível violação do 

princípio da subsidiariedade. Essa triagem é essencial, pois há uma grande quantidade de propostas 

que contemplam apenas  questões técnicas,  com pouca ou nenhuma repercussão política,  mas é 



59

preciso analisar todas as propostas para encontrar aquelas que se revestem de uma dimensão política 

mais  destacada  (ASSEMBLEIA NACIONAL,  2004,  p.  26).  Desta  forma,  parece  apropriada  a 

indicação de um relator em cada parlamento, encarregado de verificar as propostas especificamente 

quanto  à  subsidiariedade  e  alertar  nos  casos  em  que  haja  alguma  dúvida  a  respeito  de  sua 

observância. Cabe destacar a importância de uma atuação rápida a esse respeito, tendo em vista que 

o tempo para análise de uma proposta e a eventual emissão de parecer é exíguo (FLYNN, 2005, p. 

17). 

Deve-se considerar ainda que os parlamentos não estarão sempre disponíveis para analisar 

imediatamente os textos que lhes serão transmitidos, como, por exemplo,  nos períodos que não 

estiverem compreendidos nas sessões parlamentares, já que o calendário legislativo da União não é 

calculado com base naquele dos Estados-membros.  (ASSEMBLEIA NACIONAL, 2004, p. 28). 

Contudo,  o  prazo  de  oito  semanas  nos  parece  apropriado,  pois  uma  dilação  poderia  dificultar 

excessivamente o andamento do processo legislativo europeu.

A solução para enfrentar este prazo diminuto reside em iniciar o processo de verificação 

ainda na fase pré-legislativa, ou seja, na fase dos documentos de consulta - livros verdes, livros  

brancos,  comunicações  -  que  precede  a  elaboração  formal  das  propostas  de  atos  legislativos. 

(BERMANN, 2008, p. 458). Os parlamentos nacionais devem, outrossim, consultar  o programa 

legislativo anual e qualquer outro instrumento de programação legislativa ou de estratégia política 

da  Comissão  para  conhecerem com antecedência  medidas  que  possam mostrar-se  controversas 

quanto à questão da subsidiariedade (CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 31). 

Necessário  frisar que  a  capacidade  dos  parlamentos  nacionais  influenciarem o  processo 

legislativo não se esgota após o período de oito semanas. Eles conservam a sua prerrogativa de 

controle parlamentar sobre o trabalho do Conselho. Nada os impedirá de se manifestarem após o 

prazo enquanto o texto não tiver sido aprovado definitivamente. Tratando-se de Estados nos quais 

os governos tem a origem de seu mandato no parlamento, aperfeiçoar o exame dos assuntos da 

União Europeia no nível  nacional  pode ser um meio mais  efetivo de influenciar  o Conselho e 

consequentemente a adoção de atos legislativos do que emitir pareceres fundamentados acerca da 

subsidiariedade (ROTHENBERGER; VOGT, 2007, p. 15; ASSEMBLEIA NACIONAL, 2004, p. 

29).

2.1.3  Propostas de emenda

O protocolo não esclarece se os parlamentos  podem emitir  novo parecer  fundamentado, 

seguindo os parâmetros do Sistema de Alerta Precoce, caso  alguma emenda altere substancialmente 
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determinada  proposta  de  ato  legislativo,  introduzindo  determinada  disposição  que  se  mostre 

contrária à subsidiariedade, isto é, é perfeitamente possível que uma proposta seja analisada pelos 

parlamentos  e  estes  não  encontrem  qualquer  problema  em  relação  à  subsidiariedade,  mas, 

posteriormente, durante o desenrolar do processo legislativo no Parlamento Europeu e no Conselho, 

sejam incluídas alterações contrárias à subsidiariedade.

Nesses casos, o Sistema de Alerta Precoce não poderá mais ser empregado (ASSEMBLEIA 

NACIONAL, 2004, p. 21 e 22), restando aos parlamentos apenas tentar influenciar os ministros do 

Conselho  representantes  de  seus  respectivos  Estados-membros  e  os  membros  do  Parlamento 

Europeu.  Deve-se considerar que o objetivo desse sistema não é conferir um poder de veto aos 

Parlamentos nacionais, mas apenas incentivar a sua participação e, em alguma medida, oportunizar 

que  eles  influam no processo legislativo  europeu.  Conforme referido  anteriormente,  quando se 

discutia a inclusão do Protocolo relativo à subsidiariedade no Tratado Constitucional, foi proposta a 

inclusão de uma segunda fase no Sistema de Alerta Precoce. Contudo, essa proposta foi rejeitada, 

pois os membros da Convenção temiam que o sistema legislativo se tornasse mais complexo e 

ineficiente (COOPER, 2008, p. 7-9).  

Há, contudo, quem entenda que a prerrogativa dos parlamentos nacionais de considerar e 

emitir pareceres sobre as propostas não esta limitada às propostas originais, incluindo também as 

propostas  emendadas.  Essa  interpretação  tem  supedâneo  no  artigo  4º  do  Protocolo  relativo  à 

aplicação do princípio da subsidiariedade, o qual determina que não somente os projetos de atos 

legislativos  são  enviados aos  parlamentos  nacionais,  mas  também “os seus  projetos  alterados”. 

Nesse sentido, seria defensável arguir que a expressão “os seus projetos alterados” (amended drafts) 

fosse interpretada de forma ampla, de modo a incluir todos os casos em que uma proposta é alterada 

substancialmente durante as negociações no Conselho e no Parlamento Europeu (CÂMARA DOS 

LORDES, 2005, p. 30 e 31).

Não há,  de acordo com a nossa opinião,  nada que impeça os Parlamentos  nacionais  de 

emitirem pareceres referentes a eventuais emendas nos projetos legislativos. No entanto, não nos 

parece que as instituições europeias devam aguardar o prazo de oito semanas,  previsto para os 

projetos,  ou que  elas  devam obrigatoriamente reanalisar  a  emenda se os  pareceres  atingirem o 

número  mínimo  de  votos  exigido  pelo  Sistema  de  Alerta  Precoce.  Devemos  considerar  a 

preocupação, expressa pela Convenção Europeia quando traçou as linhas básicas desse sistema, em 

velar para que ele não delongue o processo legislativo, não o bloqueie nem dê origem a uma nova 

burocracia.



61

2.1.4  Forma dos pareceres dos parlamentos nacionais

O Protocolo não determina o modo pelo qual os parlamentos nacionais devem decidir a 

respeito da emissão de um parecer motivado sobre a violação do princípio da subsidiariedade. O 

Grupo de Trabalho que tratou, no âmbito da Convenção Europeia, da subsidiariedade sugeriu em 

suas conclusões que os parlamentos devem tomar essa decisão por meio de deliberação que envolva 

todo o conjunto de parlamentares, não apenas através de uma comissão ou delegação que estiver 

encarregada de tratar dos assuntos europeus (CONVENÇÃO EUROPEIA, 2002, p. 6 e 7). Contudo, 

como as  normas  da  União  Europeia  não disciplinam essa  questão,  ela  será  resolvida  em cada 

Estado-membro, de acordo com a lei nacional.  

Além disso, é oportuno ressaltar o fato de que os pareceres emitidos por cada parlamento 

podem adotar uma forma diferente e expressar uma opinião diferente quanto à alegada violação da 

subsidiariedade:  um parlamento  pode alegar  que  certa  medida  viola  a  subsidiariedade por  uma 

razão, outro parlamento pode alegar que a medida viola por outra razão, enquanto outro parlamento 

pode  entender  que  não  houve  qualquer  violação.  Isto  é,  pode  ocorrer  que  os  parlamentos 

manifestem-se por meio de pareceres incoerentes e mesmo contraditórios. 

Como não há qualquer  disposição a  este  respeito  nos  Tratados,  os  parlamentos  poderão 

emitir os pareceres do modo como quiserem, desde que restrinjam-se à questão da subsidiariedade, 

e as instituições da União Europeia terão que aceitá-los. Mas, para que estes pareceres exerçam uma 

efetiva pressão sobre essas instituições, principalmente sobre a Comissão, é preciso que exista uma 

coordenação  entre  os  parlamentos  dos  Estados-membros  com  o  fim  de  atingir  uma  certa 

uniformidade (FLYNN, 2005, p. 18-19).

2.1.5   Parlamentos nacionais e a obrigação de monitorar subsidiariedade

O  artigo  5º(3)  do  TUE  determina  que  os  Parlamentos  nacionais  “velam”  (ensure 

compliance) pela observância do princípio da subsidiariedade de acordo com o processo previsto no 

Protocolo n. 2. Antes do Tratado de Lisboa, parte da doutrina entendia que, se o Sistema de Alerta 

Precoce  fosse  aprovado,  se  estaria  impondo  uma  obrigação  sobre  os  parlamentos  nacionais 

(FLYNN,  2005,  p.  15). Isto  posto,  cabe  analisar  se  monitorar  a  aplicação  do  princípio  da 

subsidiariedade é uma faculdade ou um dever imposto pelo Tratado da União Europeia sobre os 

Parlamentos.

 Alan Dashwood, professor emérito da Universidade de Cambridge, entende que o TUE não 

impôs obrigações sobre os parlamentos, mas sim estabeleceu  poderes e criou oportunidades. Ele 



62

acredita que,  caso estes  optem por não aproveitar essas oportunidades que lhes são conferidas, 

ninguém irá arguir que determinado Estado-membro, por seu parlamento não estar desempenhando 

corretamente  as  suas  funções,  está  violando  uma  obrigação  instituída  pelo  Tratado  da  União 

Europeia (CÂMARA DOS COMUNS, 2008, p. 39).

A discussão doutrinária a respeito dessa matéria aparentemente se deveu, em grande parte, à 

disposição contida no artigo I-11 do Tratado Constitucional, que na versão em língua inglesa trazia 

a seguinte redação: “National Parliaments shall ensure compliance with that principle” (UNIÃO 

EUROPEIA, 2004b) - Os parlamentos nacionais devem velar pela observância deste princípio. Já a 

versão do TUE consagrada pelo Tratado de Lisboa traz a seguinte redação: “National Parliaments 

ensure  compliance  with  the  principle  of  subsidiarity”  (UNIÃO  EUROPEIA,  2010b) -  Os 

parlamentos nacionais velam pela observância do princípio da subsidiariedade. Saliente-se que na 

versão em língua portuguesa não há essa diferença, em ambos os textos emprega-se apenas o verbo 

velar. Quando o legislador optou por suprimir a expressão “shall” (deve), manifestou a sua intenção 

de não impor um dever, mas de apenas descrever uma situação, ou seja, embora os parlamentos 

sejam politicamente responsáveis por monitorar a subsidiariedade, cabe a cada um deles  decidir em 

que  medida  examinar  a  observância  deste  princípio  pelas  instituições  europeias,  não  estando 

sujeitos a qualquer sanção do ponto de vista jurídico (CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 35).  

2.1.6  Procedimento do cartão vermelho

Não foi  aprovada a  inclusão do procedimento do cartão vermelho no Tratado da União 

Europeia, ou seja, de um procedimento pelo qual os parlamentos nacionais pudessem simplesmente 

impedir que determinada medida fosse adotada. A razão para  essa limitação é que o Sistema de  

Alerta Precoce não tem por objetivo tornar os parlamentos nacionais “colegisladores” na União 

Europeia (COOPER,  2006, p. 290). Além disso, este sistema foi moldado de tal forma que fosse 

flexível e não alongasse demasiadamente ou mesmo bloqueasse o processo legislativo, houve a 

preocupação  de  não  burocratizar  o  funcionamento  da  União  (CONVENÇÃO,  2002,  p.  4).  O 

Sistema de Alerta Precoce coloca-se como um complemento ao principal papel dos parlamentos 

nacionais no âmbito europeu, o qual consiste em monitorar a atuação de seus respectivos governos. 

Por essa razão, o escopo do Sistema de Alerta Precoce é restrito à observância do princípio da  

subsidiariedade, pois os parlamentos podem expressar as suas opiniões a respeito do mérito das 

propostas diretamente aos seus próprios governos (COOPER, 2008, p. 9 e 10).

Outro motivo para a não adoção de um procedimento de cartão vermelho é que ele seria 

incompatível com a independência da Comissão, assegurada pelo Tratado da União Europeia,  e 
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distorceria o complexo sistema de distribuição de poder e de responsabilidade na União Europeia 

(SCHÜTZE,  2009,  p.  530 e  531).  Atribuir  aos  parlamentos  nacionais  a  possibilidade  de  vetar 

propostas  da  Comissão  interferiria  com o  direito  exclusivo  de  iniciativa  deste  órgão,  além de 

interferir  também com  o  papel  dos  membros  do  Conselho  como  representantes  dos  governos 

nacionais no processo decisório da União Europeia (COOPER, 2008, p. 9-10). Estar-se-ia, além 

disso, atribuindo poderes aos parlamentos nacionais sem que fosse atribuída uma responsabilidade 

correspectiva. Caso eles pudessem simplesmente vetar as propostas da Comissão, eles teriam menos 

incentivo a ingressar em um diálogo construtivo com esta a respeito de como uma determinada 

proposta  poderia  ser  melhorada  e,  desta  forma,  adequar-se  ao  princípio  da  subsidiariedade 

(COOPER, 2006, p. 290). 

Contudo, alguns ainda entendem que o procedimento do cartão vermelho deveria ter sido 

implementado (BERMANN, 2008, p. 454). A Câmara dos Comuns do Reino Unido, por exemplo,  

manifesta-se no sentido de que para que os parlamentos envolvam-se de maneira substancial nos 

trabalhos  da  União  Europeia  é  indispensável  um sistema de  “cartão  vermelho”  que  obrigue  a 

Comissão a retirar propostas que ameacem violar o princípio da subsidiariedade (CÂMARA DOS 

COMUNS,  2008, p. 10 e 11).

2.1.7   Controle da proporcionalidade

Embora  o  Protocolo  relativo  à  aplicação  do  princípio  da  subsidiariedade  e  da 

proporcionalidade faça referência expressa a ambos os princípios e a Comissão seja obrigada a 

fundamentar  os seus  projetos  de atos  legislativos  também em relação a  ambos,  os parlamentos 

nacionais  somente  podem  emitir  pareceres  fundamentados  a  respeito  do  princípio  da 

subsidiariedade, não acerca da proporcionalidade (ROTHENBERGER; VOGT, 2007, p. 3). Isso 

implica em um grande estreitamento do escopo desse sistema de controle, pois, por força do artigo 

5º  (3) do Tratado da União Europeia,  só cabe analisar a observância da subsidiariedade em se 

tratando de competências não-exclusivas da União Europeia (RAUNIO, 2010, p. 6).

Esta ausência, segundo Ian Cooper, é absurda e contraprodutiva, constituindo uma grande 

falha do Tratado de Lisboa.  Se esta  regra for estritamente seguida,  haverá efeitos  negativos na 

qualidade da deliberação decorrente da troca de opiniões entre os parlamentos e a Comissão. Para 

que ocorra um diálogo construtivo entre os parlamentos nacionais e a Comissão é indispensável que 

o  escopo  do  Sistema  de  Alerta  Precoce  seja  ampliado  de  modo  a  incorporar  o  exame  da 

proporcionalidade (COOPER, 2008, p. 20 e 21).

Em  resumo,  o  controle  da  subsidiariedade,  tal  como  disposto  no  Tratado,  envolve 
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deliberação em torno dos fins: é apropriado que a União Europeia atue em determinado caso? Já o 

controle da proporcionalidade envolve deliberação a respeito dos meios: determinada ação é a que 

causa  menos  restrição  a  outros  direitos  dentre  aquelas  apropriadas  para  solucionar  o  problema 

enfrentado?  No  entanto,  conforme  demonstramos  na  primeira  parte  deste  trabalho,  essas  duas 

questões são profundamente imbricadas. Decidir se a União deve agir, implica saber a forma pela 

qual  ela  agirá.  Se uma pessoa,  por  exemplo,  tem um infecção em um dedo,  ela  enfrenta duas 

questões distintas: a) ela deve se submeter a um tratamento médico? b) como esse tratamento será 

realizado? Essa pessoa vai a um médico que propõe duas alternativas de tratamento. Uma delas 

consiste em ingerir um comprimido de antibiótico, a outra consiste em amputar o braço. A pergunta 

que colocamos é a seguinte: a resposta à  questão “b” não terá influência sobre a resposta à questão  

“a”? De modo semelhante, saber como a União agirá influencia a decisão dos Estados-membros a 

respeito  de se opor  ou não a  essa ação.  Em outras palavras,  se  a  União Europeia for  agir  em 

determinado domínio de forma a restringir injustificadamente a autonomia dos Estados-membros, 

talvez a melhor decisão seja que simplesmente ela não aja de forma alguma e o exercício naquele 

domínio continue a cargo dos Estados-membros. 

Pelo que se pode observar até o momento, muitos parlamentos nacionais estão descobrindo 

este problema e escolhendo simplesmente ignorar a restrição, examinando as propostas com base na 

subsidiariedade e  na proporcionalidade.  De fato,  no debate político a  palavra subsidiariedade é 

usada  de  maneira  bem genérica  para  identificar  a  tentativa  de  limitar  a  atuação  da  Comissão 

(ROTHENBERGER; VOGT, 2007, p. 8). Ainda não sabemos qual será o posicionamento desse 

órgão, não sabemos se ele ignorará a restrição do Tratado e aceitará estas opiniões como válidas, ou 

se ao  menos  será tolerante  em relação às  questões  em que é  difícil  discernir  qual  o  princípio  

envolvido (COOPER, 2008, p. 20 e 21). 

O fato de que os parlamentos nacionais não possuem um entendimento comum sobre os 

princípios  da  subsidiariedade  e  da  proporcionalidade  restou  comprovado  quando  a  COSAC  - 

Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union - 

fez uma simulação do funcionamento do Sistema de Alerta Precoce antes da entrada em vigor do 

Tratado de Lisboa. Podemos apontar como exemplo a comparação entre as opiniões emitidas pelo 

Senado francês e pelo Bundesrat alemão. Embora ambos parlamentos tenham considerado que a 

proposta de diretiva sobre segurança nas rodovias violava a subsidiariedade, eles chegaram a esta 

conclusão por fundamentos diversos. O Bundesrat indicou que a medida proposta na diretiva tinha 

sido implementada na Alemanha na forma de programas de segurança e que a ação no nível da 

União Europeia era, portanto, desnecessária. O Senado francês destacou que um intercâmbio das 

melhores práticas entre os Estados-membros seria suficiente para garantir a segurança nas rodovias, 
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tornando supérflua a atuação direta no nível europeu. A opinião do Senado francês poderia ser 

considerada como um argumento referente à proporcionalidade (ROTHENBERGER; VOGT, 2007, 

p. 10).

Apesar de os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade serem diferentes, eles são 

fortemente interligados. Na prática, pode ser difícil separar os dois conceitos ou encontrar uma clara 

demarcação  entre  eles.  Quando pensamos  na  intensidade  apropriada  de  uma atuação  da  União 

Europeia, não estamos tratando apenas do princípio da proporcionalidade, mas também do princípio 

da subsidiariedade (CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 20).

2.1.8   O papel dos parlamentos na revisão dos tratados

Embora não integre o Sistema de Alerta Precoce, a consagração do método da convenção 

como procedimento  ordinário  de  revisão  do  TUE e  do  TFUE e  do  direito  de  os  parlamentos 

nacionais  impedirem a  utilização  da  cláusula-ponte  (passerelle  clause)  no  processo  de  revisão 

simplificado  reforça  o  controle  da  aplicação  da  subsidiariedade  (KIIVER,  2008,  p.  79; 

ROTHENBERGER, VOGT, 2007, p. 15 e 16).

O método da convenção assegura aos Parlamentos nacionais a participação no processo de 

revisão, conforme dispõe o artigo 48(3) do TUE, in verbis:

Se o Conselho Europeu,  após consulta  ao Parlamento Europeu e  à 
Comissão, adotar por maioria simples uma decisão favorável à análise 
das alterações propostas, o Presidente do Conselho Europeu convoca 
uma  Convenção  composta  por  representantes  dos  Parlamentos 
nacionais,  dos  Chefes  de  Estado  ou  de  Governo  dos  Estados-
membros,  do  Parlamento  Europeu  e  da  Comissão.  Se  se  tratar  de 
alterações  institucionais  no  domínio  monetário,  é  igualmente 
consultado o Banco Central Europeu. A Convenção analisa os projetos 
de revisão e adota por consenso uma recomendação dirigida a uma 
Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-membros, 
tal como prevista no n.º4 (UNIÃO EUROPEIA, 2010a). 

O direito  dos parlamentos  nacionais  bloquearem a adoção da cláusula-ponte (passerelle-

clause) no processo de revisão simplificado, conforme mencionado anteriormente, está consagrado 

no artigo 48(7) do TUE, o qual dispõe: 

Quando o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ou o 
Título V do presente Tratado determine que o Conselho delibera por 
unanimidade num determinado domínio ou num determinado caso, o 
Conselho Europeu pode adotar uma decisão que autorize o Conselho a 
deliberar  por  maioria  qualificada  nesse  domínio  ou  nesse  caso.  O 
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presente parágrafo não se aplica às decisões que tenham implicações 
no domínio militar ou da defesa. 
Quando  o  Tratado  sobre  o  Funcionamento  da  União  Europeia 
determine que o Conselho adota atos legislativos de acordo com um 
processo legislativo especial,  o Conselho Europeu pode adotar uma 
decisão  autorizando  a  adoção  dos  referidos  atos  de  acordo  com o 
processo legislativo ordinário. 

As iniciativas tomadas pelo Conselho Europeu com base no primeiro 
ou no segundo parágrafo são comunicadas aos Parlamentos nacionais. 
Em caso de oposição de um Parlamento nacional notificada no prazo 
de seis meses após a comunicação, não é adotada a decisão a que se 
referem o primeiro ou o segundo parágrafo. Se não houver oposição, o 
Conselho Europeu pode adotar a referida decisão. 

Para a adoção das decisões a que se referem o primeiro ou o segundo 
parágrafo,  o  Conselho  Europeu  delibera  por  unanimidade,  após 
aprovação do Parlamento Europeu, que se pronuncia por maioria dos 
membros que o compõem (UNIÃO EUROPEIA, 2010a) 

2.2  Objetivos do Sistema de Alerta Precoce

O Sistema de Alerta  Precoce foi desenvolvido para solucionar  dois  problemas distintos: 

Como desenvolver um mecanismo de controle da subsidiariedade sem que fosse necessário criar 

uma instituição; como envolver os parlamentos nacionais na vida democrática da União Europeia. 

Desta forma, o SAP tem dois objetivos: garantir que a legislação da União Europeia cumpra com a 

subsidiariedade e reduzir o déficit democrático existente na União Europeia. O resultado final é um 

mecanismo de controle da subsidiariedade eminentemente político, limitado quanto ao seu escopo e 

quanto  ao seu poder (COOPER, p. 290).

2.2.1   Observância do princípio da subsidiariedade

O Tratado de Lisboa amplia as oportunidades para que os parlamentos nacionais exerçam 

influência política no sentido de garantir a aplicação do princípio da subsidiariedade (BERMANN, 

2008, p. 453).

Contudo,  alguns  consideram  o  Sistema  de  Alerta  Precoce  insignificante.  O  Parlamento 

Finlandês, por exemplo, considera esse sistema um processo político ilusório pelas seguintes razões: 

a)  O  Tratado  de  Lisboa,  na  verdade,  não  cria  nenhuma  nova  tarefa  para  os  parlamentos, 

considerando-se que estes sempre tiveram acesso às informações referentes ao processo legislativo 

europeu e  a  possibilidade  de  manifestar  as  suas  opiniões  aos  seus  governos  ou  às  instituições 

europeias. b) Embora a subsidiariedade seja importante enquanto princípio, em termos políticos ela 
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é menos importante do que o conteúdo das propostas, mas o Tratado não atribui aos parlamentos 

qualquer possibilidade de expressão a esse respeito. c) A concepção de subsidiariedade consagrada é 

tão estreita que torna o conceito praticamente insignificante (BOURDIN; VARA ARRIBAS, 2010, 

p. 143). 

A Câmara  dos  Comuns,  de  modo  semelhante,  duvida  que  o  Sistema de  Alerta  Precoce 

produzirá  grandes  efeitos  práticos  em  relação  à  influência  que  aquele  parlamento  exerce  no 

processo legislativo europeu, considerando especialmente o fato de que examinar as propostas da 

União Europeia quanto à observância do princípio da subsidiariedade tem sido a prática adotada no 

Reino Unido desde que o princípio foi introduzido, em 1993, através do Tratado de Maastricht. 

Segundo a posição da Câmara dos Comuns, a Comissão e os Estados-membros já se ocupavam com 

o exame da subsidiariedade e já consideravam as opiniões dos parlamentos nacionais (CÂMARA 

DOS COMUNS, 2008; BOURDIN; VARA ARRIBAS, 2010, p. 143). Tapio Raunio, por sua vez, 

considera que o sistema foi criado em decorrência da preocupação com a legitimidade das 

instituições da União Europeia e terá apenas um impacto marginal (RAUNIO, 2010, p. 2), 

predominantemente simbólico (KIIVER,  2008, p.77-78).

Consideramos que nem todos os parlamentos nacionais possuem a mesma preocupação em 

fiscalizar a atuação das instituições europeias demonstrada pela Câmara dos Comuns. Deste modo, 

o Sistema de Alerta Precoce servirá como incentivo para que todos os Estados-membros se ocupem 

seriamente  com  o  exame  das  propostas  da  União  Europeia.  Além  disso,  o  fato  de  ter-se 

desenvolvido informalmente um diálogo entre a Comissão e os parlamentos (ROTHENBERGER, 

VOGT,  2007,  p.  15)  não  retira  o  mérito  de  uma  medida  que  institucionaliza  essa  prática  e  a 

incentiva.

É  verdade  que  a  Comissão,  o  Conselho  e  o  Parlamento  Europeu  continuam  sendo  os 

principais atores quanto à decisão pela adoção de uma proposta.  Isso significa que o poder  de 

decisão continua nas mãos das instituições da União Europeia e dos governos nacionais (KIIVER, 

2008, p.77-78). O que os parlamentos nacionais podem fazer, em suma, é solicitar que o órgão 

proponente  reconsidere  a  sua  posição  ou  justifique  melhor  a  observância  do  princípio  da 

subsidiariedade (BOURDIN; VARA ARRIBAS, 2010, p. 145).   

Nesse  sentido,  cabe  distinguir,  de  um  lado,  a  atribuição  de  poderes  aos  parlamentos 

nacionais, de outro, o estímulo à utilização dos poderes que os parlamentos já dispõem (KIIVER, 

2008, p.77-78). O direito de os parlamentos enviarem pareceres ao órgão propositor de um ato 

legislativo,  com a finalidade de promover a alteração da proposta,  não é novo em sua essência 

(KIIVER, 2008, p.81), mas o Sistema de Alerta Precoce fornece um estímulo para que esse direito  



68

seja bem empregado.   

É  muito  difícil  que  um  número  suficiente  de  parlamentos  nacionais  concordem  que 

determinada medida viola o princípio da subsidiariedade. Mas, ainda que o número necessário para 

acionar o procedimento do cartão amarelo seja alcançado, a Comissão poderá simplesmente manter 

a sua posição, mediante justificativa.  Contudo, é provável que em tal  circunstância a Comissão 

revise ao menos parcialmente a sua proposta, de outro modo ela acabaria sendo acusada de não 

ouvir os parlamentos nacionais, representantes do povo (RAUNIO, 2010, p. 7), o que poderia gerar 

uma pressão política muito forte sobre a Comissão - ou seja qual for o órgão proponente -, causando 

um  impacto  no  processo  de  integração.  Portanto,  mesmo  que  o  limiar  de  um  terço  não  seja 

alcançado, quanto maior for o número de objeções oriundas dos parlamentos, maior será a pressão 

política para que a proposta seja revisada (CÂMARA DOS LORDES, 2005. p. 27).

A simples existência do Sistema de Alerta Precoce deverá fazer com que a Comissão e as 

outras  instituições  da União  considerem de forma mais  intensa  o princípio  da  subsidiariedade, 

evitando que os procedimentos do cartão amarelo e do cartão laranja sejam deflagrados (CÂMARA 

DOS COMUNS, 2005, p. 35-36).  

Conforme explica o professor Alan Dashwood, Universidade de Cambridge, a aplicação do 

Sistema de Alerta Precoce poderá eventualmente influenciar a atuação do Tribunal de Justiça da 

União  Europeia,  pois  este  órgão,  ao  exercer  o  controle  ex  post sobre  a  observância  da 

subsidiariedade, caso o procedimento do cartão amarelo ou do cartão laranja tenha sido deflagrado, 

disporá de uma documentação mais extensa do que aquela que dispunha antes do Tratado de Lisboa. 

O Tribunal  poderá  examinar  os  pareceres  fundamentados dos  Parlamentos  nacionais,  a  decisão 

fundamentada do órgão que propôs o ato legislativo – em geral, a Comissão – e, caso o cartão 

laranja tenha sido utilizado, algum tipo de minuta a respeito do posicionamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho em face dos pareceres fundamentados que tenham a eles sido submetidos. 

Toda essa documentação ajudará o Tribunal a procedimentalizar a sua apreciação. Ao invés de ter 

de decidir a questão substancial referente à observância da subsidiariedade pela legislação, poderá o 

Tribunal analisar se a Comissão e as outras instituições europeias consideraram efetivamente os 

pareceres motivados que lhes foram transmitidos e se a argumentação utilizada de fato procurou 

responder às questões suscitadas pelos parlamentos (CÂMARA DOS LORDES, 2008, p. 37). Isso 

facilita o trabalho do Tribunal de Justiça pois, do ponto de vista jurídico, é mais fácil verificar se um 

procedimento foi seguido corretamente do que se a subsidiariedade foi observada,  questão essa 

predominantemente política. 

Em suma, o Sistema de Alerta Precoce pode promover uma maior observância do princípio 

da subsidiariedade, fazendo com que os atos legislativos da União sejam menos frequentes, melhor 
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focados e respeitem mais a autonomia dos Estados-membros. Mas, isso depende da disposição da 

Comissão em alterar ou retirar as suas propostas em face dos pareceres do parlamentos nacionais 

(COOPER, 2006, p. 283).

2.2.1.1  Troca de informações entre os parlamentos e a Comissão

A partir  do  Tratado  de  Lisboa,  com  a  consequente  consagração  do  Sistema  de  Alerta 

Precoce,  a  ligação  entre  a  Comissão  e  os  parlamentos  tornou-se  mais  forte,  tendo  em vista  o 

reconhecimento do direito  de estes receberem diretamente os documentos  daquela.  De maneira 

geral, há uma tendência de que a Comissão efetivamente entre em um diálogo com os parlamentos 

nacionais e, de fato, considere as suas manifestações, incluindo as opiniões expressadas durante a 

etapa preparatória dos projetos de atos legislativos (RAUNIO, 2010, p. 7-9). Esta cooperação entre 

esses órgãos contribui para a legitimidade democrática da União e aproxima o processo decisório 

dos cidadãos europeus (CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 7).

O  Sistema  de  Alerta  Precoce  deve  ser  entendido  principalmente  como  um  mecanismo 

destinado a promover a deliberação. Significa dizer que o seu objetivo é promover o diálogo, o 

debate e a comunicação institucional, algo que é essencial em qualquer ordem democrática. Esse 

processo deve também servir como um sistema de freios e contrapesos, na acepção cunhada por 

Montesquieu, que promova o aprendizado mútuo através da comunicação daqueles que propõem os 

atos legislativos com os parlamentos nacionais (FLYNN, 2005, p. 14 e 15).

Devemos salientar que há um interesse por parte dos parlamentos nacionais em se expressar 

antes mesmo de receberem os projetos de atos legislativos. Eles têm interesse em preservar as suas 

atribuições e, na verdade, é durante o processo de elaboração da proposta pela Comissão que há 

uma grande chance de influenciá-la por meio da troca de informação com os comissários europeus. 

A intervenção  dos  parlamentos  é  tanto  mais  eficaz,  quanto  mais  precoce  for  (ASSEMBLEIA 

NACIONAL, 2004, p. 28). 

Ian  Cooper,  Universidade  de  Oslo,  considera  que  de  certa  forma  a  interação  entre  a 

Comissão  e  os  parlamentos  nacionais  lembra  o  tradicional  sistema  de  barganha,  no  qual  as 

instituições políticas defendem os seus respectivos interesses enquanto negociam até atingir  um 

resultado  aceitável  para  todos.  Contudo,  ele  considera  que  há  espaço  para  uma  discussão 

construtiva, na qual os interlocutores deixam de lado os seus interesses particulares e dedicam-se a 

um diálogo racional a respeito da questão analisada: 

Consider the role of national parliaments: in order for the EWS to 
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succeed, national parliaments must take seriously their responsibility 
to  give  a  fair-minded  –  that  is,  disinterested  –  appraisal  of  the 
subsidiarity compliance of each Commission proposal; yet the main 
reason that national parliaments are brought into the EU legislative 
process,  and  what  makes  them ideally  situated  to  be  ‘subsidiarity 
watchdogs’ is the fact that it is in their interests to defend the principle 
forcefully.  To  put  the  same  point  in  broader  terms,  the  proper 
functioning  of  the  EWS  requires  the  Commission  and  national 
parliaments  to  set  forth  interpretations  of  subsidiarity  that  are 
different, but not too different. If national parliaments’ interpretation is 
identical  to  that  of  the  Commission,  then  they  will  never  have 
occasion to challenge its legislative proposals on subsidiarity grounds, 
in which case they would cease to exercise a useful oversight function. 
On the other hand, if the two sides’ respective interpretations diverge 
too widely, then this would remove the possibility of a constructive 
exchange: national parliaments would find reasons to object to every 
Commission proposal on subsidiarity grounds, and the Commission 
would overrule  their  concerns  every time.  To state this problem in 
theoretical terms, there are different ‘logics’ at work in the EWS and 
the key to its success is in finding the right balance between an EWS 
governed by the ‘logic  of  consequences’ and  one governed by the 
‘logic of arguing’11 (COOPER, 2006, p. 295).

Caso  efetivamente  o  diálogo  estabelecido  entre  os  parlamentos  e  a  Comissão  ocorra 

racionalmente, o Sistema de Alerta Precoce poderá determinar de forma mais clara o conteúdo do 

princípio da subsidiariedade na União Europeia, tendo em vista que esse Sistema consiste em uma 

discussão contínua: Apesar de a discussão a respeito de cada projeto de ato legislativo envolver 

apenas três etapas - proposta da Comissão, resposta dos parlamentos nacionais, contrarresposta da 

Comissão - esta sequência será repetida indefinidamente. Cada discussão enfocará a observância da 

subsidiariedade em uma determinada proposta, mas cada uma dessas discussões fará parte de uma 

contínua discussão a respeito da questão geral referente ao nível apropriado de atuação da UE e do 

significado da subsidiariedade. Contudo, tendo em vista o fato de o Sistema de Alerta Precoce ser 

um processo argumentativo, para que ele produza efeitos é necessário que ele se conforme, pelo 

11  Considere o papel dos parlamentos nacionais: para que o Sistema de Alerta Precoce tenha sucesso, os 
parlamentos  nacionais  devem levar  a  sério  a  sua  responsabilidade  de  realizar  uma  justa  -  isto  é,  
desinteressada  -  avaliação  de  cada  proposta  da  Comissão   em  relação  à  observância  da 
subsidiariedade;  contudo,  a  principal  razão  para  que  os  parlamentos  nacionais  sejam  trazidos  ao 
processo legislativo  da UE,  e  o  que  os  torna  idealmente situados para  serem "cães  de guarda  da 
subsidiariedade", é o fato de que é do seu interesse defender fortemente o princípio. Para dizer a mesma 
coisa em termos mais amplos, o bom funcionamento do SAP exige que a Comissão e os parlamentos 
nacionais exprimam interpretações da subsidiariedade que sejam diferentes, mas não muito diferentes. 
Se a interpretação dos parlamentos nacionais  for idêntica à da Comissão, então eles nunca terão a 
oportunidade de desafiar as  propostas legislativas desta em razão da subsidiariedade e, neste caso, 
deixarão de exercer uma função útil de supervisão. Por outro lado, se as respectivas interpretações dos 
dois lados forem divergentes demais, então isso eliminaria a possibilidade de um intercâmbio construtivo: 
os parlamentos nacionais encontrariam razões para se opor a qualquer proposta da Comissão com base 
na subsidiariedade, e a Comissão desconsideraria essas manifestações em todas as oportunidades. 
Para colocar este problema em termos teóricos, existem diferentes 'lógicas' em funcionamento no SAP e 
a chave para o seu sucesso está em encontrar o equilíbrio correto entre um SAP regidos pela 'lógica das  
consequências” e um regido pela 'lógica da argumentação' [Tradução livre].
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menos em parte, à lógica da argumentação. Caso essa lógica prevaleça, podem haver consideráveis 

benefícios  para  a  União  Europeia  e  para  a  “substancialização”  do  princípio  da subsidiariedade 

(COOPER, 2006, p. 297). Se o Sistema de Alerta Precoce funcionar dessa forma, é provável que 

influencie a decisão da Comissão de iniciar uma proposta legislativa,  pois ela poderá antecipar 

possíveis objeções dos parlamentos nacionais (COOPER, 2006, p. 293).

2.2.1.2  Cooperação interparlamentar

O artigo 9º do Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia 

determina  que cabe  a  eles  e  ao Parlamento Europeu definirem em conjunto a  organização e  a 

promoção de uma cooperação interparlamentar eficaz e regular ao nível da União.

Com relação ao Sistema de Alerta Precoce,  não há qualquer regra determinando que os 

parlamentos devam consultar uns aos outros antes de transmitirem um parecer motivado sobre a 

violação da subsidiariedade à Comissão – ou a qualquer outro órgão que propuser um projeto de ato 

legislativo. Contudo, para que esse sistema seja eficaz, para que os parlamentos nacionais possam 

influenciar não apenas os seus governos nacionais, mas também as próprias instituições europeias, é 

preciso  que  eles  ajam coletivamente,  por  meio  da  troca  de  informações,  de  comparações  das 

melhores práticas e da coordenação de esforços,  pois somente assim será possível atingir o limiar 

de  votos  exigido  (BERMANN, 2008,  p.  455-457).  Requer-se  cooperação  também  entre  as 

diferentes câmaras de um mesmo Estado-membro, onde houver parlamentos bicamerais, e isso nem 

sempre será fácil, pois muitas vezes há diferenças marcantes de composição entre as duas câmaras e 

o  tempo  para  chegar  a  um  acordo  é  exíguo (FLYNN,  2005,  p.  18).  Cabe  salientar  que  esta 

colaboração deverá ser construtiva, deverá buscar a melhor solução para a União Europeia e para os 

Estados-membros,  não  servindo  apenas  como  um  meio  para  reunir  objeções  às  propostas  da 

Comissão (CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 32). 

A necessidade de cooperação restou demonstrada no projeto piloto conduzido pela COSAC - 

Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union 

- a respeito  do terceiro pacote ferroviário (third railway package).  Nessa oportunidade diversos 

parlamentos  opuseram-se  a  diferentes  propostas  do  pacote  legislativo,  mas,  apesar  da  grande 

oposição, o limiar de um terço dos votos não foi atingido em relação a nenhuma das propostas 

(BERMANN,  2008, p.  459).  A manifestação de opiniões  contraditórias pode,  ainda,  produzir  o 

efeito contrário ao desejado, ou seja, pode acabar fortalecendo a posição da Comissão no sentido de 

que não há violação da subsidiariedade (ASSEMBLEIA NACIONAL, 2004, p. 29-30).

Embora muitos doutrinadores entendam que o Sistema de Alerta  Precoce intensificará a 
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cooperação  interparlamentar  (BERMANN,  2008,  p.  455-457),  beneficiando  os  parlamentos 

nacionais.  O  professor  Tapio  Raunio,  Universidade  de  Tampere,  é  cético  a  esse  respeito.  Ele 

considera  que  encontros  entre  parlamentares  de  diferentes  Estados-membros  facilitarão  o 

intercâmbio de melhores práticas e a identificação de problemas mútuos. Porém, segundo ele, isso 

não  implicará  um incremento  substancial  no  nível  de  atividades  interparlamentares  (RAUNIO, 

2010, p. 7-9).

Cabe  também  mencionar,  no  que  concerne  à  cooperação  interparlamentar,  o  papel 

desempenhado  pela  COSAC,  conferência  que  reúne os  comitês  dos  parlamentos  nacionais  dos 

Estados-membros da União Europeia encarregados de tratar dos assuntos europeus e representantes 

do  Parlamento  Europeu.  Nos  encontros  bianuais  da  COSAC,  seis  membros  representam cada 

parlamento. Estes encontros normalmente ocorrem  na capital do país que ocupa a Presidência do 

Conselho da União Europeia. A COSAC foi formalmente reconhecida pelo Protocolo de Amsterdã 

(COSAC, 2011). O Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais do Tratado da União 

Europeia, em seu artigo 10, traz a seguinte disposição a respeito dessa Conferência: 

Uma  conferência  dos  órgãos  parlamentares  especializados  nos 
assuntos  da  União  pode  submeter  ao  Parlamento  Europeu,  ao 
Conselho e à Comissão qualquer contributo que considere adequado. 
Além disso, essa conferência promove o intercâmbio de informações e 
de melhores práticas entre os Parlamentos nacionais e o Parlamento 
Europeu,  designadamente  entre  as  respectivas  comissões 
especializadas. Pode ainda organizar conferências interparlamentares 
sobre  assuntos  específicos,  designadamente  em matéria  de  política 
externa  e  de  segurança  comum,  incluindo  a  política  comum  de 
segurança e defesa. Os contributos da conferência não vinculam os 
Parlamentos nacionais nem condicionam as respectivas posições. 

A COSAC auxilia, portanto, os parlamentos nacionais a trocarem informações entre si, algo 

que  é  muito  importante  para  o  funcionamento  do  Sistema  de  Alerta  Precoce,  considerando  a 

necessidade, apontada anteriormente, de os parlamentos coordenarem a sua atuação ao emitirem 

pareceres motivados em relação à violação do princípio da subsidiariedade (RAUNIO, 2010, p. 7-

9). A COSAC pode fazer qualquer contribuição que entender oportuna em relação à preservação 

deste  princípio  (ROTHENBERGER;  VOGT,  2007,  p.  4).  Trata-se  de  um  fórum  no  qual  os 

parlamentares debatem as matérias relacionadas à União Europeia. Esta Conferência dispõe de um 

secretariado permanente que poderia centralizar o  recebimento de pareceres motivados e informar a 

todos os parlamentos nacionais a respeito de qualquer parecer emitido que atacasse determinado ato 

com base na violação da subsidiariedade (ASSEMBLEIA NACIONAL, 2004, p. 30). 

Com relação à  troca de informações  entre  os  parlamentos,  há  também outro importante 
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mecanismo, o IPEX - Interparliamentary EU information exchange. Com a finalidade de facilitar o 

fluxo de informações, os parlamentos nacionais – em cooperação com o Parlamento Europeu – 

criaram, em 2006, a sua própria base de dados e o seu próprio site: <www.ipex.eu>. O IPEX visa  

expandir  a  base  de  informações  disponíveis  para  os  parlamentos  nacionais  concernentes  aos 

documentos  e  tópicos  da  União  Europeia.  Atualmente,  a  maioria  dos  parlamentos  alimenta 

ativamente  a  base  de  dados  do  IPEX  com  documentos  relacionados  à  União  (IPEX,  2011), 

incluindo  opiniões  relacionadas  à  observância  da  subsidiariedade  (RAUNIO,  2010,  p.  7-9).  A 

existência deste site torna muito mais fácil para os parlamentos coordenarem o exame dos projetos 

de atos legislativos (COOPER, 2008, p. 14), sendo possível visualizar um sumário das propostas em 

análise, juntamente com a indicação de quais parlamentos já avaliaram a proposta quanto a uma 

possível violação da subsidiariedade.

2.2.1.3  Terceira Câmara 

Considerando que  o aperfeiçoamento na aplicação e  no controle  da subsidiariedade não 

deveriam “conduzir nem a uma maior complexidade nem a um retardamento ou bloqueamento do 

processo de tomada de decisão nas instituições”, não foi criado um órgão ad hoc encarregado de 

controlar a aplicação da subsidiariedade (CONVENÇÃO EUROPEIA, 2002, p. 2).

Ao longo do período que antecedeu o Tratado de Lisboa, discutiu-se a respeito da criação de 

uma “terceira  câmara”  na  União  Europeia,  constituída  por  parlamentares  nacionais  (COOPER, 

2008, p. 2). Essa câmara teria o poder de bloquear propostas legislativas e deveria velar para que os  

poderes da União Europeia não fossem estendidos de modo a violar o princípio da subsidiariedade 

(BERNHOLZ, 2009, p. 333). Robert Schütze, Universidade de Durham, opõe-se à criação de uma 

câmara formada por parlamentares nacionais, pois, segundo ele, havendo um Conselho, o qual é 

formado por ministros indicados pelo governos, representando os Estados-membros e,  portanto, 

representando também os parlamentos nacionais, tendo em vista que são estes que constituem os 

governos, não haveria razão para a criação de uma outra câmara (SCHÜTZE, 2009, p. 528).

Sugeriu-se,  ainda,  outras  opções,  como a criação de câmaras do Tribunal de Justiça,  ou 

mesmo a criação de um novo tribunal, encarregadas de garantir a observância da subsidiariedade. 

Outras  sugestões  incluíam  a  criação  de  um  comité  especial  de  parlamentares  nacionais  ou  a 

designação de um membro específico da Comissão para assegurar o respeito da subsidiariedade 

(BERMANN, 2008, p. 454).

Uma vantagem do Sistema de Alerta Precoce é que, ao invés de criar uma instituição com 

legitimidade duvidosa, ele emprega um conjunto de instituições com legitimidade indiscutível para 
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uma nova finalidade. A ideia de criar uma terceira câmara foi rejeitada, porque complicaria demais 

a estrutura política da União Europeia. Mas, na verdade, o Sistema de Alerta Precoce integra os 

parlamentos  nacionais  em  algo  que  poderia  ser  chamado  de  “terceira  câmara  virtual”  - 

nomenclatura adotada por Ian Cooper -,  embora com poderes predominantemente consultivos e 

atuação limitada a um âmbito bastante restrito. Apesar de seus membros não se reunirem em um 

determinado espaço físico, estão presentes duas das principais funções parlamentares: deliberação e 

decisão  coletiva.  Ressalte-se,  a  deliberação  é  restrita  à  observância  da  subsidiariedade  pela 

instituições europeias, logo o seu escopo é muito reduzido. O poder de decisão coletiva, por sua 

vez, é bastante limitado, sendo predominantemente consultivo, salvo no procedimento do cartão 

laranja, pelo qual uma proposta pode ser bloqueada se houver o apoio de uma das câmaras da União 

Europeia - Parlamento Europeu ou Conselho (COOPER, 2008, p. 6). 

2.2.1.4  Caráter político do controle

De acordo com as conclusões apresentadas pelo Grupo de Trabalho sobre o Princípio da 

Subsidiariedade - Grupo formado por membros da Convenção Europeia que elaborou o projeto de 

Constituição para a Europa -, este princípio possui natureza essencialmente política. Deste modo, as 

instituições europeias devem desfrutar de uma considerável margem de discrição para avaliar se a 

realização dos objetivos consagrados nos tratados europeus podem ser melhor alcançados atuando-

se no nível europeu ou em um nível inferior - Estados-membros, por exemplo. Por essa razão, face à 

natureza essencialmente política do princípio, deve-se priorizar o controle prévio, antes da entrada 

em  vigor  do  ato  em  questão,  em  relação  à  aplicação  da  subsidiariedade  (CONVENÇÃO 

EUROPEIA, 2002, p. 3-4). 

Nesse  sentido,  o  professor  Simon  Hix,  Faculdade  de  Economia  e  Ciência  Política  de 

Londres  (LSE),  aponta  a  impossibilidade  de  definir  o  princípio  da  subsidiariedade  em termos 

puramente jurídicos (CÂMARA DOS COMUNS,  2008, p. 40). Podemos ilustrar essa afirmação, 

segundo  Hix,  com  o  seguinte  exemplo:  Se  seguíssemos  uma  definição  puramente  jurídica  da 

subsidiariedade,  diríamos  que  a  política  de  defesa  nacional  nos  países  integrantes  da  União 

Europeia, devido à escala e à possibilidade dos bens serem providos ao um menor preço no nível 

central,  deveria  ser  realizada  pela  própria  União  Europeia,  contudo isso  não ocorre,  porque as 

preferências em matéria de política de defesa são heterogêneas (CÂMARA DOS COMUNS, 2008, 

p.5).

George  A.  Bermann,  diretor  do  Centro  Europeu  de  Estudos  Jurídicos  da  Faculdade  de 

Direito  da  Universidade  de  Colúmbia,  sustenta  que  avaliar  se  uma  medida  cumpre  com  a 
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subsidiariedade  é  um  julgamento  político,  insuscetível  a  uma  avaliação  inteiramente  objetiva. 

Segundo ele, teoricamente, as instituições da União Europeia procurariam reduzir ou eliminar as 

disparidades  entre  as  legislações  dos  estados  membros  somente  até  onde  essas  disparidades 

impedissem de forma substancial o livre movimento de um ou mais dos fatores de produção e os 

ganhos  em  integração  superassem  as  resultantes  perdas  de  autonomia  dos  estados  membros. 

Contudo,  avaliações  desse  tipo  são  profundamente  políticas  na  medida  em que  elas  envolvem 

julgamentos  a  respeito  de  quanto  cada  ganho incremental  em termos  de  integração  econômica 

representa em termos de custos referentes a outros valores, como diversidade, por exemplo, que 

consubstanciam a ideia de subsidiariedade (BERMANN, 1994, p. 382).

Em razão do princípio da subsidiariedade ser um princípio profundamente político, torna-se 

inclusive difícil de verificar se determinada instituição, ao adotar certa ação, o observou de fato, 

tendo em vista que isso depende de uma avaliação dos méritos da medida em questão. Além disso, a 

aplicação  da  subsidiariedade  implica  prever  as  consequências,  em  termos  de  atingimento  dos 

objetivos da União Europeia,  de deixar a  atuação aos Estados-membros (BERMANN, 1994, p. 

335).

No  entanto,  a  partir  de  sua  consagração  no  Tratado  de  Maastricht,  somos  obrigados  a 

reconhecer o princípio da subsidiariedade também como um princípio jurídico (BARACHO, 1997, 

p. 28) do Direito Europeu, ultrapassando concepções que o conceberam apenas como formulação de 

princípio filosófico ou aspiração de política social (HORTA, 2002, p. 461).

Com efeito, Germán Fernández Farreres, Universidade Complutense de Madri, entende que 

a indeterminação do princípio da subsidiariedade “não é razão suficiente para negar a substância 

jurídica  de  um  princípio  que,  junto  a  outros,  especificamente,  junto  ao  princípio  da 

proporcionalidade são os instrumentos com os quais se pode avançar na articulação do sistema de 

competências comunitárias” (FERNÁNDEZ FARRERES, 2003, p. 525).

O  Tratado  de  Lisboa,  reconhecendo  o  princípio  da  subsidiariedade  como  princípio 

essencialmente político, apesar de sua relevância jurídica, submeteu a sua análise primeiramente a 

instituições  políticas,  as  quais  provavelmente  discordarão  acerca  de  como a  subsidiariedade se 

aplica em um caso concreto. De fato, não se espera que essas diferentes instituições, principalmente 

a Comissão e os parlamentos, tenham a mesma opinião, mas que pelo diálogo a observância desse 

princípio seja aperfeiçoada (COOPER, 2006, p. 294-295). Consagrou-se um sistema que coloca o 

controle  da  aplicação  da  subsidiariedade  como  um controle  procedimental,  embora  o  controle 

jurisdicional não tenha sido eliminado. As instituições  legislativas da União Europeia são levadas a 

realizar  um  exame  detalhado  antes  de  concluírem  que  a  ação  no  nível  europeu  é  requerida 

(BERMANN, 1994, p. 331 a 336). A solução encontrada para dar efetividade a esse sistema foi 
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integrar os parlamentos nacionais no processo decisório da União Europeia (SCHÜTZE, 2009, p. 

527 e 528).

2.2.2  Redução do déficit democrático

Frequentemente  se  atribui  à  União  Europeia  um déficit  democrático.  Essa  posição  esta 

associada a um sentimento, o qual por vezes contagia os cidadãos da União, de que a Europa se 

envolve em assuntos que não deveria, originando uma regulamentação invasora e resultando na 

impopularidade do processo de integração (ASSEMBLEIA NACIONAL, 2004, p. 10). Como aduz 

Jorge Tapia Valdés, a integração traz consigo o risco de afastar ainda mais o cidadão do processo 

decisório:

La integración supone el  riesgo de alejar  cada vez más la toma de 
decisión y el acto de gobierno de las posibilidades de intervención e 
interés  del  ciudadano  común,  disminuyendo  sus  posibilidades  de 
participación y de compromiso en el ejercicio del poder, e inclinando 
las fuerzas en la dirección de una alineación y desdemocratización del 
sistema político (VALDÉS, 2003, p. 107).

O Sistema de Alerta Precoce alivia esse déficit democrático ao aperfeiçoar o controle dos 

parlamentos  nacionais  e  também  do  público  em  geral  sobre  o  processo  legislativo  europeu 

(COOPER, 2006,  p.281).  Sob esse aspecto,  o  SAP é  mais  vantajoso do que outros  que foram 

rejeitados: ele é mais democrático do que o controle por um mecanismo técnico ou judicial e menos 

complicado  do que  a  criação de  uma “terceira  câmara”  legislativa,  ao  lado  do Conselho  e  do 

Parlamento Europeu (COOPER, 2006, p. 282-283).

2.2.2.1  Transparência do processo

Embora  o  poder  de  iniciativa  legislativa  caiba  à  Comissão,  o  processo  de  integração 

processa-se, em grande medida, por meio de negociações diretas entre os governos nacionais, atrás 

de portas fechadas, no âmbito de Conselho de Ministros (COOPER, 2008, p.11-12). Esse órgão 

funciona de forma hermética, não permitindo que a população saiba exatamente o que cada Estado-

membro  propõe.  Espera-se  que  o  Sistema  de  Alerta  Precoce  traga  mais  transparência,  pelo 

envolvimento  dos  parlamentos,  acerca  do  que  é  legislado  no  nível  europeu.  Espera-se  que  as 

propostas dos governos e o funcionamento do Conselho tornem-se mais claros (CÂMARA DOS 

COMUNS, 2008, p. 41). O SAP permite aos parlamentos nacionais intervir cedo e de forma visível 

no processo legislativo  Europeu,  tornando possível  mobilizar  a  opinião  pública  e  influenciar  o 
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governo antes que este tenha adotado uma posição oficial sobre o mérito de determinada proposta 

(COOPER, 2008, p.11-12).

Além da consagração do SAP, temos as seguintes disposições do Protocolo relativo ao papel 

do parlamentos nacionais que são relevantes no que tange à transparência do funcionamento da UE:

Artigo 5.º As ordens do dia e os resultados das reuniões do Conselho, 
incluindo  as  atas  das  reuniões  em que  o  Conselho  delibere  sobre 
projetos de atos legislativos, são transmitidos direta e simultaneamente 
aos Parlamentos nacionais e aos Governos dos Estados-membros.
Artigo 6.º Quando o Conselho Europeu pretenda recorrer ao primeiro 
ou segundo parágrafo do n.  7.º  do artigo 48.º  do Tratado da União 
Europeia, os Parlamentos nacionais serão informados da iniciativa do 
Conselho  Europeu  pelo  menos  seis  meses  antes  de  ser  adotada 
qualquer decisão. 
Artigo  7.º  O  Tribunal  de  Contas  envia  o  seu  relatório  anual,  em 
simultâneo,  não  só  ao  Parlamento  Europeu  e  ao  Conselho,  mas 
também, a título de informação, aos Parlamentos nacionais. 

O número 7.º do artigo 48.º do TUE consagra a chamada cláusula-ponte (passerelle clause), i. e., 

possibilita que Conselho Europeu autorize o Conselho a deliberar por maioria qualificada em determinado 

domínio,  no  qual,  de  acordo  com o  TFUE,  deveria  haver  deliberação  por  unanimidade,  ou  a  adotar  o  

processo legislativo ordinário, quando deveria ser adotado o especial. Contudo, se algum parlamento opor-se  

a essa medida, ela não será adotada. 

2.2.2.2  Legitimidade do controle 

Torna-se  importante  oportunizar  aos  parlamentos  nacionais  participação  no  processo  de 

controle da aplicação do princípio da subsidiariedade, considerando que estes órgãos estão mais 

próximos  aos  seus  cidadãos  e  dispõem consequentemente  de  um peculiar  papel  histórico  e  de 

legitimidade  democrática  especial,  a  qual  não  pode  ser  sopesada  pelo  acréscimo  de  poder  do 

Parlamento Europeu (COOPER, 2008, p. 2). Não parece coerente que o controle da aplicação da 

subsidiariedade  caiba  exclusivamente  aos  órgãos  do  ente  mais  afastado  dos  cidadãos.  Os 

parlamentos nacionais são presumivelmente mais sensíveis aos valores atrelados à subsidiariedade 

e,  além  disso,  ao  promoverem  o  respeito  por  esse  princípio,  eles  também,  por  serem  eleitos  

diretamente  pelos  cidadãos,  promovem  a  legitimidade  democrática  do  processo  de  integração 

(BERMANN, 2008, p. 455).

A União Europeia é uma entidade única, pode ser chamada, segundo Alan Dashwood, de 

ordem constitucional de Estados soberanos: Os Estados mantém a sua soberania, mas concordam 

em agir  em conjunto,  sob  arranjos  semelhantes  aos  de  uma constituição.  É  difícil  preservar  a 
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legitimidade democrática em um ente organizado desta forma. Isso requer um sistema de dupla 

legitimação. De um lado, há o Parlamento Europeu, que é eleito diretamente, mas é preciso que haja 

também um controle, a ser exercido pelos parlamentos, sobre a atuação do ministros do Conselho.  

O Sistema de Alerta Precoce pode reforçar este segundo aspecto da legitimação do sistema europeu 

(CÂMARA DOS COMUNS, 2008, 39).

2.2.2.3  Compensação pela perda de poderes 

Com  relação  ao  déficit  democrático  enfrentado  na  União  Europeia,  uma  das  questões 

envolvidas é que os parlamentos nacionais perderam boa parte de seu poder para determinadas 

instituições  da  UE.  Instituições  que,  salvo  o  Parlamento  Europeu,  não  gozam  da  mesma 

legitimidade democrática. Algo que fortalece o Sistema de Alerta Precoce é atribuir a proteção das 

competências  dos  parlamentos  nacionais  e  a  prevenção  do  uso  excessivo  das  competências 

comunitárias justamente a eles próprios, órgãos que são os primeiros a perder poder face a atuação 

no  nível  europeu,  (PERNICE, 2009,  p.  393),  ou  seja,  eles  defendem um interesse  próprio  ao 

monitorarem a  subsidiariedade (SANDER,  2006,  p.  531).  Mas,  obviamente,  a  consagração  do 

Sistema de Alerta Precoce não terá o poder de compensá-los por toda a perda de poderes sofrida em 

função da integração (ROTHENBERGER; VOGT, 2007, p. 16), embora a alivie em certa medida 

(COOPER, p. 291-292).

 Philipp Kiiver,  professor da Universidade de Maastricht,  expõe essa questão da seguinte 

forma:  

In many respects,  treaty provisions enhancing the role of national 
parliaments in EU decision-making are the sugary coating around a 
bitter pill. The pill is of course the European integration process itself, 
designed to  help the  patient  –  the  European citizen – in  ways  too 
numerous to recite.  And yet,  what we also taste is the bitterness of 
domestic decision-making autonomy draining away in the course of 
supranational  processes.  Here  national  parliaments  offer  the  perfect 
solution:  turning  them from marginal  and  passive  institutions  into 
active players on the European scene reminds us of the sweetness of 
the days when laws were made by the people for the people, in an 
elected and recognizable deliberative forum, and in the cosy context of 
the democratic nation-state12 (KIIVER, 2008, p. 77).

12  Em muitos  aspectos,  as provisões  do Tratado aprimorando o papel  dos  parlamentos nacionais  no 
processo decisório da UE são como uma camada de açúcar ao redor de uma pílula amarga. A pílula é  
naturalmente o próprio processo de integração europeia, desenvolvida para ajudar o paciente - o cidadão 
europeu - em formas muito numerosas para serem relatadas. Contudo, nós também saboreamos o gosto 
amargo  da  autonomia  de  decidir  os  assuntos  domésticos  esvaindo-se  no  curso  de  processos 
supranacionais. Aqui, os parlamentos nacionais oferecem a solução perfeita: de instituições passivas e 
marginais, transformá-los em atores ativos do cenário europeu lembra-nos da doçura dos dias quando as 
leis  eram  feitas  pelo  povo  e  para  o  povo,  em  um  fórum  deliberativo  eleito  e  reconhecível,  e  no  



79

Essa redução dos poderes dos parlamentos nacionais não tem, tampouco, sido compensada 

integralmente por um ganho de poder parlamentar na União Europeia, pois o poder não se deslocou 

somente em direção ao Parlamento Europeu, mas também em direção ao Conselho, órgão que, 

embora atue como segunda câmara no sistema legislativo europeu, não é um verdadeiro parlamento 

e, deste modo, não detém a mesma legitimidade democrática, considerando o seu maior afastamento 

em relação ao cidadão (COOPER, 2008, p. 2).

De outro lado, mesmo o Parlamento Europeu não dispõe da mesma proximidade em relação 

aos cidadãos desfrutada pelos parlamentos nacionais, considerando-se as dimensões maiores  das 

circunscrições  nas  quais  são  realizadas  as  eleições  para  aquele  órgão.  Por  essa  razão,  os 

representantes do povo nos parlamentos nacionais estão especialmente bem posicionados para fazer 

a conexão entre as decisões adotadas em Bruxelas e Estrasburgo e as preocupações dos cidadãos 

(ASSEMBLEIA NACIONAL, 2004, p.16). 

Embora no sistema europeu seja responsabilidade dos governos nacionais, por meio de sua 

atuação no Conselho, assegurar que a soberania nacional não seja restringida excessivamente por 

medidas  da  União,  eles  podem  valer-se,  contrariando  o  princípio  da  subsidiariedade,  do 

procedimento  legislativo  europeu  para  aprovar  medidas  que  seriam  impopulares  no  âmbito 

nacional. Os governos nacionais tem muito menos a perder do que os parlamentos nacionais, porque 

eles  ainda  tem um importante  papel,  através  do  Conselho de  Ministros,  no  processo  decisório 

europeu  (COOPER,  2006,  p.  292-293).  Portanto,  acreditamos  que  enquanto  os  parlamentos 

nacionais  -  e  principalmente  as  minorias  parlamentares  -  tiverem o  poder  de  interferir  com o 

funcionamento do sistema, é provável que o princípio seja considerado mais seriamente (PERNICE, 

2009, p. 393).

No entanto,  devemos ressalvar que a imagem da Comissão e das demais instituições da 

União Europeia constantemente usurpando os  poderes  dos  Parlamentos  nacionais  não é  a  mais 

correta. Parece haver um consenso entre os parlamentares de que as propostas da Comissão, em sua 

grande maioria,  não são problemáticas em relação ao princípio da subsidiariedade.  A Comissão 

conhece  os   riscos  para  o  processo  de  integração  que  decorreriam dos  Parlamentos  nacionais 

criticando  publicamente  as  suas  iniciativas  por  violar  o  princípio  da  subsidiariedade,  visto  o 

destaque que seria dado a tal fato por setores eurocéticos da mídia (RAUNIO, 2010, p. 6).

aconchegante contexto do Estado-nação democrático.
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2.2.2.4  Incentivo à participação dos parlamentos 

O uso dos  novos poderes  conferidos  aos  parlamentos  nacionais  resultará  em um debate 

político a respeito das atividades legislativas desenvolvidas no nível europeu. Isso significará um 

maior envolvimento dos parlamentares, assim como da população dos Estados-membros, na política 

europeia e, consequentemente, uma maior consciência a respeito das possibilidades que a União 

oferece, por meio de suas instituições, para a concretização de políticas que estão fora do alcance 

normal  da  legislação  nacional  (PERNICE,  2009,  p.  393-394).  Espera-se  que  o  Protocolo  nº  2 

estimule os parlamentos nacionais a exercerem um exame mais minucioso do processo legislativo 

da União Europeia, tornando mais visível para a população os mecanismos de elaboração do Direito 

Europeu (CÂMARA DOS LORDES, 2005, p. 23), até mesmo porque causaria constrangimento dos 

parlamentares frente aos seus eleitores se aqueles não utilizassem as ferramentas que lhes foram 

conferidas para atuar no processo legislativo supranacional (KIIVER, 2008, p. 82).

A consagração  do  Protocolo  relativo  à  aplicação  da  subsidiariedade  visa  incentivar  os 

parlamentos  nacionais  a  exercer  o  controle  da  subsidiariedade  de  forma  responsável.  Por  esse 

motivo, ao invés de simplesmente manifestar a sua oposição a uma proposta da Comissão, eles 

devem  expressar-se  por  pareceres  “fundamentados”,  nos  quais  deverão  demonstrar 

argumentativamente  de  que  forma  a  proposta  em análise  viola  o  princípio  da  subsidiariedade. 

(COOPER, 2006, p. 293-294).

Cabe  destacar  que  há  uma  diferença  qualitativa  importante  entre  a  manifestação  dos 

governos  e  a  dos  parlamentos  nacionais,  pois  estes  últimos  tendem a  atribuir  um papel  mais 

relevante  à  oposição  parlamentar,  isto  é,  há  um maior  espaço  para  que  as  diferentes  opiniões 

presentes  na  sociedade  sejam  expressas  e  analisadas,  ao  contrário  do  que  ocorre  quando 

determinado governo se posiciona, situação em que as diversas opiniões existentes são ocultadas 

pela opinião oficial do governo (FLYNN, 2005. p. 14 e 15). 

2.2.3  Experiências iniciais do Sistema de Alerta Precoce

Nos últimos anos a COSAC tem realizado exercícios pilotos com o intuito de estimular a 

utilização do Sistema de Alerta  Precoce.  Esses  testes  tem permitido aos  parlamentos  nacionais 

experimentar  e  aperfeiçoar  os  seus  mecanismos  institucionais  de  controle  da  aplicação  da 

subsidiariedade. Em 2009, a COSAC realizou três desses exercícios a respeito dos seguintes temas: 

normas  sobre  o  transplante  de  órgãos  humanos  -  COM(2008)  818;  direito  à  interpretação  e  à 

tradução nos procedimentos criminais - COM(2008) 338; sucessões - COM(2009)154.  Nesses três 
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exercícios,  a  grande  maioria  dos  participantes  consideraram  que  as  medidas  respeitavam  a 

subsidiariedade,  apenas  um número  reduzido  -  um,  três  e  um,  respetivamente  -  manifestaram 

alguma dúvida a esse respeito (COMISSÃO EUROPEIA, 2010, p. 5-6).

A Comissão, por sua vez, recebeu 250 opiniões dos parlamentos nacionais em 2009, contra 

200 em 2008, 115 em 2007 e 53 em 2006. Dessas opiniões, cerca de 10% contém observações 

quanto  à  subsidiariedade  e/ou  proporcionalidade.  Algumas  opiniões  não  expressavam  dúvidas 

quanto  à  observância  da  subsidiariedade,  mas  indicavam  que  a  justificação  da  Comissão  era 

insuficiente  (COMISSÃO EUROPEIA, 2010, p. 5). De fato, o número de opiniões recebidas pela 

Comissão  tem  crescido  rapidamente,  o  que  mostra  que  os  parlamentos  nacionais  estão 

progressivamente desenvolvendo os arranjos necessários para responder às iniciativas da Comissão 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2009, p. 5). 

No ano de 2010, a  Comissão enviou aos parlamentos 82 projetos  de atos legislativos e 

recebeu 211 opiniões. Enquanto a maior parte das opiniões concentrava-se no conteúdo da proposta, 

34 opiniões manifestavam preocupações a respeito da subsidiariedade.  Em cinco das propostas, 

mais de um parecer fundamentado entendeu que havia violação desse princípio, mas em todos os 

casos o limiar do “cartão amarelo” esteve longe de ser alcançado (COMISSÃO EUROPEIA, 2011, 

p. 5). 

O  mais  recente  relatório  da  Comissão  sobre  a  subsidiariedade  e  a  proporcionalidade, 

referente ao ano de 2010, enumera alguns casos em que houve ou tem havido discussão a respeito 

da subsidiariedade e de sua interpretação: trabalhadores sazonais -  COM (2010) 379; sistemas de 

garantia de depósitos - COM(2010) 368; distribuição de alimentos para pessoas mais necessitadas  - 

COM (2008) 563; apoio ao desenvolvimento rural pelo regulamento do FEADER e que estabelece 

regras comuns para um regime de apoio direto aos agricultores - COM (2010) 537 e COM(2010) 

539; Cultivo de organismos geneticamente modificados - COM(2010) 380 e COM(2010) 375; área 

ferroviária europeia única - COM(2010) 475; direitos dos passageiros no transporte de ônibus   - 

COM(2008) 817; medidas para salvaguardar a segurança do suprimento de gás  - COM(2009) 363 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2011).  

Dentre  essas  propostas,  destaca-se,  em função  da  oposição  dos  parlamentos,  a  diretiva 

relativa  aos  trabalhadores  sazonais,  a  qual  recebeu  9  pareceres  indicando  a  inobservância  do 

princípio  da  subsidiariedade13.  Os  pareceres  indicavam que a  matéria  já  estava  suficientemente 

regulada  no  nível  nacional  e  que  a  ação  da  UE  não  poderia  lidar  adequadamente  com  as 

especificidades  de  cada  país.  Além  do  mais,  tendo  em  vista  que  os  Estados-membros 

13  os pareceres estão disponíveis em: 
<http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/dossier_COD20100210/lang/en.>
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permaneceriam no controle do volume admitido de imigrantes nacionais de países não integrantes 

da  UE,  a  proposta  não  atingiria  o  seu  objetivo  de  controlar  o  fluxo  migratório  (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2011, p. 7).

Em sua resposta, a Comissão enfatizou que a criação de um quadro normativo comum na 

UE é necessária  para evitar  a distorção do fluxo migratório e entradas  irregulares na UE, para 

proteger  trabalhadores  sazonais  de  outros  países  e  para  evitar  o  dumping  social.  A Comissão 

salientou, ainda, que a sua proposta incluía dispositivos que devem permitir aos Estados-membros 

realizar ajustes de acordo com as especificidades de seu mercado de trabalho. A proposta ainda esta 

sendo examinada pelos legisladores. 

Nos testes promovidos pela COSAC e nas opiniões enviadas à Comissão, identificam-se, 

também, críticas dos parlamentos em relação ao prazo de oito semanas, considerado muito curto, à 

não tradução dos documentos em todas as línguas oficiais da União Europeia em tempo hábil e em 

relação à dificuldade de separar o exame da subsidiariedade do exame da proporcionalidade e do 

exame  do  conteúdo  da  proposta  (RAUNIO,  2010,  p.  12-13).  Criticou-se,  ainda,  a  falta  de 

coordenação interparlamentar, o que torna difícil a um parlamento saber as opiniões dos demais. 

Essa crítica mantém-se mesmo após a criação do site do IPEX, o qual foi desenvolvido justamente 

para solucionar esse problema (COOPER, 2008, p. 14 a 16).

Antes mesmo da consagração do Tratado de Lisboa já era possível perceber a influência dos 

parlamentos nacionais no controle da aplicação da subsidiariedade.  A Câmara dos Comuns, por 

exemplo,  em seu 33º  Relatório da Sessão 2007-2008,  menciona que,  em dezembro de 2007,  a 

Comissão propôs um projeto de Decisão para fazer de 2010 o Ano Europeu de Combate à Pobreza e 

à Exclusão Social. Quando essa câmara analisou a proposta, em janeiro de 2008, os parlamentares 

observaram que o artigo 6(3) iria requerer que o órgão nacional responsável por organizar o evento 

em cada Estado-membro consultasse o seu Grupo Consultivo Nacional (National Advisory Group), 

o qual deveria ser composto de uma ampla gama de partes interessadas, incluindo organizações da 

sociedade civil defensoras ou representantes dos interesses daqueles que sofrem com a pobreza e 

exclusão social,  representantes dos parlamentos nacionais, parceiros sociais, autoridades locais e 

regionais.  A Câmara  dos  Comuns  questionou por  que  seria  necessário  prescrever  aos  Estados-

membros  os  arranjos  que  deveriam  adotar  para  participar  do  evento.  Segundo  os  seus 

parlamentares, esta proposta seria incompatível com o princípio da subsidiariedade e com o direito 

dos parlamentos regularem os seus próprios negócios. Eles solicitaram ao Ministro que discutisse a 

questão com a Comissão e com os seus colegas no Conselho. Em abril daquele ano, houve um 

acordo no sentido de tornar a proposta menos prescritiva, removendo-se o mencionado dispositivo 
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(CÂMARA DOS COMUNS, 2008,  p. 9 e 10)14.

14  No mencionado relatório, Jim Murphy, então Ministro dos Assuntos Europeus, destaca, ainda, uma série 
de outras oportunidades em que a Câmara dos Comuns conseguiu influenciar a tomada de decisão no 
âmbito europeu (CÂMARA DOS COMUNS, 2008,  p. 61)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito europeu, a dupla perspectiva da subsidiariedade - negativa e positiva - implica 

que a subsidiariedade pode ser vista como um mecanismo que condiciona a intervenção da União,  

mas também como um mecanismo que  a favorece. Isso dependerá da forma como for valorada a 

suficiência  ou  insuficiência  da  ação  dos  Estados  e  a  eficiência  da  ação  da  União.  Logo,  este 

princípio  coloca-se  como  um  método,  um  critério  formal  para  legitimar  o  exercício  de 

competências, mais do que como conceito substantivo com um conteúdo apriorístico, pois não há a 

determinação  prévia  de  um âmbito  material  que  deva,  em  qualquer  caso,  ficar  reservado  aos 

Estados-membros. 

A subsidiariedade,  enquanto  critério  de  exercício  de  competências,  coloca-se  como  um 

critério flexível e dinâmico, pois, conforme as circunstâncias, pode operar tanto a favor dos Estados, 

como a favor  da  União,  permitindo que a  intervenção desta  seja  alargada,  caso necessário,  ou 

limitada,  se deixar  de se justificar,  tendo em vista  os objetivos fixados no Tratado.  Embora as 

competências estejam fixadas nos Tratados, o seu exercício não é limitado por fronteiras imutáveis, 

implica,  pelo  contrário,  no  exame  da  questão  de  fato.  A  consagração  do  princípio  da 

subsidiariedade, no entanto, tem claramente por objetivo limitar a atuação da União – perspectiva 

negativa – em favor da atuação dos Estados–membros.  Além disso,  com a afirmação explícita, 

constante no art. 5.º (2),  de que as competências que não sejam atribuídas à União nos Tratados 

pertencem aos Estados-membros, tornou-se insustentável afirmar que a subsidiariedade possa servir 

para  alargar  as  competências  da  União,  isto  é,  há  uma  certa  flexibilidade  no  exercício  das 

competências,  mas  a  subsidiariedade  não  pode  servir  como  justificativa  para  atribuir  novas 

competências à União.

No que se refere ao artigo 352.º TFUE, que modifica a cláusula de “flexibilidade” do antigo 

artigo  308.º  TCE,  embora  alguns  considerem  que  esta  cláusula  atribui  à  União  competência 

ilimitada para analisar a sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz), ele não representa um 

perigo  tão  grande  à  subsidiariedade,  pois  esta  cláusula,  historicamente,  tem  sido  interpretada 

restritivamente pelo Tribunal  de Justiça  da União Europeia e,  além disso,  a  sua  aplicação está 

sujeita ao controle exercido pelo Sistema de Alerta Precoce. 

Apesar das novas disposições do Tratado de Lisboa terem delineado melhor a distribuição de 

competências, no âmbito das competências partilhadas os limites de atuação da União Europeia 

ainda precisam ser esclarecidos. Nesse sentido, as disposições do artigo 5º TUE, concernentes aos 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, podem desempenhar um papel importante.

O artigo 2.º (2) do TFUE - o qual determina que nos casos de competências partilhadas os 
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Estados-membros exercem a sua competência na medida em que a União não tenha exercido a sua e 

que os Estados-membros voltam a exercer a sua competência na medida em que a União tenha 

decidido deixar de exercer a sua - não deve ser interpretado estritamente, pois a subsidiariedade 

exige a colaboração e a complementação de esforços entre a União e os Estados-membros, ou seja, 

mesmo que estes não sejam capazes de atingir suficientemente os objetivos fixados pela União em 

determinado domínio, eles podem atuar complementando as medidas por ela adotadas.

A  prioridade  da  ação  cabe  aos  Estados-membros.  Seria  completamente  contrário  à 

subsidiariedade  imaginar  que  isso  significa  que  se  deve  apenas  realizar  uma  análise  de  custo-

benefício ou avaliações de impacto financeiro para extrair-se conclusões definitivas sobre o papel 

da  União  Europeia.  A observância  da  subsidiariedade  envolve  a  soma  de  dois  elementos:  um 

elemento negativo - a insuficiência da parte dos Estados membros - e um elemento positivo - a 

capacidade  da  Comunidade  para  prosseguir  melhor  os  objetivos  do  Tratado.  Se  considerado 

isoladamente, o critério da maior eficácia pode mostrar-se centralizador.

Os critérios da suficiência e da maior eficácia sujeitam-se a elevada dose de subjetividade, 

podendo gerar conflitos entre a União e os Estados-membros. Por essa razão, parece-nos apropriado 

atribuir  o  controle  da  aplicação  da  subsidiariedade  a  órgãos  deliberativos  democraticamente 

legitimados a solucionar desacordos. 

Para que o objetivo, enunciado no Preâmbulo do TUE, de que as decisões sejam tomadas 

ao nível mais próximo possível dos cidadãos, de acordo com o princípio da subsidiariedade,  

seja alcançado, é imprescindível que os Estados-membros também apliquem a subsidiariedade 

em sua estruturação interna, observadas as peculiaridades presentes em cada constituição.  A 

subsidiariedade  tem  por  finalidade  reforçar  o  poder  dos  cidadãos,  promovendo  os  valores 

democráticos por meio da fragmentação do poder. Em sendo assim, ela não se aplica somente à 

atuação da União, mas à ação de qualquer autoridade, seja qual for a sua dimensão.

Se o princípio da subsidiariedade de fato exercer a influência pretendida sobre o processo 

legislativo europeu, sobre a interpretação dos Tratados e sobre a estruturação dos Estados-membros, 

ele pode desempenhar a função de construir uma maior confiança das entidades que os compõem 

em relação ao processo de integração europeu e, consequentemente, de reforçar a confiança dos 

cidadãos, colaborando para a legitimidade da União Europeia.

A  expressão  “dimensões  da  ação  considerada”  está  associada  à  produção  de  efeitos 

transnacionais, enquanto que a expressão “efeitos da ação considerada” relaciona-se  ao fenômeno 

das  externalidades.   Essas ocorrem  quando  uma  política  adotada  por  um  Estado-membro  em 

determinada área produz, considerando a existência de um mercado comum, efeitos negativos nos 

Estados-membros vizinhos.  No que se refere às dimensões da ação considerada, a União só deve 
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intervir, em detrimento dos Estados-membros, nos casos em que a ação prevista tenha dimensão 

tendencialmente comunitária.  Contudo, mesmo se os critérios da dimensão - caráter transnacional - 

e dos efeitos - externalidades - não forem satisfeitos, a intervenção da União poderá mostrar-se 

necessária sempre que os Estados-membros, por outro modo, demonstrarem insuficiência. De fato, 

a insuficiência parece ser o critério mais importante.

A proporcionalidade é um conceito mais amplo do que o conceito expresso no art. 5.º(4). 

Esse  artigo  mistura  a  proporcionalidade  com  a  subsidiariedade,  consagrando  o  princípio  da 

proporcionalidade como se fosse uma faceta do princípio da subsidiariedade. A definição do art. 

5.º(4) centra-se sobre a zona de intersecção entre os dois princípios, ou seja, os casos em que o 

exame da  proporcionalidade  envolve  questões  referentes  à  autonomia  dos  Estados-membros.  O 

TUE traz uma definição de subsidiariedade bastante restrita e chama de proporcionalidade algo que 

deveria estar incluído no conceito de subsidiariedade. O fato desse Tratado limitar o princípio da 

subsidiariedade à questão do “se”, relegando a questão do “como” a União deve agir ao exame da 

proporcionalidade  não traria  problemas  práticos,  não  fosse  a  limitação imposta  ao  parlamentos 

nacionais,  que  podem  somente  emitir  pareceres  fundamentados  a  respeito  do  princípio  da 

subsidiariedade, não podendo emitir pareceres a respeito da proporcionalidade.

O  Sistema  de  Alerta  Precoce,  que  coloca  todos  os  parlamentos  nacionais  em  pé  de 

igualdade, favorece o exame das proposições legislativas da Comissão pelos parlamentos nacionais 

e permite que as preocupações por eles expressadas sejam consideradas de modo mais efetivo pelo 

Conselho e pelo Parlamento Europeu. Agora a transmissão das propostas ocorre diretamente aos 

parlamentos nacionais,  sem passar por qualquer filtragem pelos governos,  garantindo assim um 

maior  tempo  para  a  análise.  Pela  primeira  vez  é  estabelecida  uma  ligação  direta  entre  cada 

parlamento e as instituições da União Europeia.

Mesmo que o limiar de um terço, ou mesmo de quarto, exigido pelo procedimento do cartão 

amarelo, não seja atingido, é provável que a Comissão, por questões políticas, reconsidere a sua 

posição, principalmente nos casos em que alguns dos maiores Estados-membros forem contra, ou 

mesmo caso algum Estado-membro manifeste-se ferrenhamente contrário ao projeto legislativo. 

Além disso, se o limiar de um terço for atingido, mesmo que a Comissão persista com a proposta 

sem alterá-la, será extremamente difícil reunir a maioria qualificada dos votos no Conselho.

A solução para enfrentar o prazo exíguo que os parlamentos nacionais dispõem para emitir o 

parecer sobre a observância da subsidiariedade reside em iniciar o processo de verificação ainda na 

fase pré-legislativa, ou seja, na fase dos documentos de consulta que precede a elaboração formal 

das  propostas  de  atos  legislativos.  Os  parlamentos  nacionais  devem,  outrossim,  consultar  o 

programa legislativo anual e qualquer outro instrumento de programação legislativa ou de estratégia 
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política  da  Comissão  para  conhecerem  com  antecedência  medidas  que  possam  mostrar-se 

controversas quanto à questão da subsidiariedade.

Não  há  nada  que  impeça  os  Parlamentos  nacionais  de  emitirem pareceres  referentes  a 

eventuais  emendas  nos  projetos  legislativos.  No  entanto,  não  nos  parece  que  as  instituições 

europeias devam aguardar o prazo de oito semanas, previsto para os projetos, ou que elas devam 

obrigatoriamente reanalisar a emenda se os pareceres atingirem o número mínimo de votos exigido 

pelo Sistema de Alerta Precoce, pois isso delongaria o processo legislativo.

Os  parlamentos  poderão  emitir  os  pareceres  do  modo  como  quiserem,  desde  que  se 

restrinjam à questão da subsidiariedade, e as instituições da União Europeia terão que aceitá-los, 

considerando que não há qualquer disposição a esse respeito nos Tratados. Mas, para que esses 

pareceres exerçam uma efetiva pressão sobre essas instituições, principalmente sobre a Comissão, é 

necessário que exista uma coordenação entre os parlamentos dos Estados-membros com o fim de 

atingir uma certa uniformidade.

Embora os parlamentos sejam politicamente responsáveis por monitorar a subsidiariedade, 

cabe  a  cada  um  deles  decidir  em  que  medida  examinar  a  observância  deste  princípio  pelas 

instituições europeias, não estando sujeitos a qualquer sanção do ponto de vista jurídico.

No que diz respeito ao procedimento do cartão vermelho, ele não foi adotado, pois o Sistema 

de Alerta Precoce não tem por objetivo tornar os parlamentos nacionais “colegisladores” na União 

Europeia, tampouco tem o objetivo de bloquear o processo legislativo. Além disso, tal procedimento 

seria incompatível com a independência da Comissão, assegurada pelo Tratado da União Europeia, 

e distorceria o complexo sistema de distribuição de poder e de responsabilidade na União Europeia.

Quanto à limitação do Sistema de Alerta Precoce somente ao princípio da subsidiariedade, 

ela é absurda e contraprodutiva, constituindo uma grande falha do Tratado de Lisboa.  Para que 

ocorra um diálogo construtivo entre os parlamentos nacionais e a Comissão é indispensável que o 

escopo  do  Sistema  de  Alerta  Precoce  seja  ampliado  de  modo  a  incorporar  o  exame  da 

proporcionalidade. As questões envolvidas na apreciação da subsidiariedade e da proporcionalidade 

são profundamente imbricadas; decidir se a União deve agir, implica saber a forma pela qual ela 

agirá.

O  Sistema  de  Alerta  Precoce  é  um  mecanismo  de  controle  da  subsidiariedade 

eminentemente político, limitado quanto ao seu escopo e quanto ao seu poder. Ele servirá como 

incentivo para que todos os Estados-membros se ocupem seriamente com o exame das propostas da 

União Europeia. Mesmo que o limiar de um terço dos votos não seja alcançado, quanto maior for o 

número de objeções oriundas dos parlamentos, maior será a pressão política para que a proposta 

seja revisada.
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Caso algum recurso seja interposto perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, com 

fundamento  em  violação  do  princípio  da  subsidiariedade  por  um  ato  legislativo,  toda  a 

documentação oriunda do Sistema de Alerta Precoce ajudará o Tribunal a procedimentalizar a sua 

apreciação, ou seja,  ao invés de ter  de decidir  a questão substancial  referente à observância da 

subsidiariedade pela legislação, poderá analisar se a Comissão e as outras instituições europeias 

consideraram efetivamente os pareceres motivados que lhes foram transmitidos e se a argumentação 

utilizada de fato procurou responder às questões suscitadas pelos parlamentos.

Acreditamos que o Sistema de Alerta Precoce possa promover uma maior observância do 

princípio  da  subsidiariedade,  fazendo  com  que  os  atos  legislativos  da  União  sejam  menos 

frequentes, melhor focados e respeitem mais a autonomia dos Estados-membros. Mas, isso depende 

da  disposição  da  Comissão  em alterar  ou  retirar  as  suas  propostas  em face  dos  pareceres  do 

Parlamentos nacionais.

A  cooperação  entre  os  Parlamentos  nacionais  e  os  demais  órgãos  contribui  para  a 

legitimidade democrática  da  União  e  aproxima o processo decisório  dos  cidadãos europeus.  O 

objetivo desse sistema é promover o diálogo, o debate e a comunicação institucional, algo que é 

essencial  em qualquer  ordem  democrática.  Caso  efetivamente  o  diálogo  estabelecido  entre  os 

parlamentos e a Comissão ocorra racionalmente, o Sistema de Alerta Precoce poderá determinar de 

forma mais clara o conteúdo do princípio da subsidiariedade na União Europeia, tendo em vista que 

esse Sistema consiste em uma discussão contínua. Contudo, para que ele seja eficaz, para que os 

parlamentos nacionais possam influenciar não apenas os seus governos nacionais, mas também as 

próprias  instituições  europeias,  é  preciso  que  eles  ajam  coletivamente,  por  meio  da  troca  de 

informações, de comparações das melhores práticas e da coordenação de esforços, pois somente 

assim será possível atingir o limiar de votos exigido. 

Uma vantagem desse sistema é que,  ao invés  de criar  uma instituição com legitimidade 

duvidosa, ele emprega um conjunto de instituições com legitimidade indiscutível para uma nova 

finalidade,  integrando os  parlamentos  nacionais  em algo  que  poderia  ser  chamado de  “terceira 

câmara  virtual”.  Consagrou-se  um  sistema,  adequado  à  natureza  essencialmente  política  do 

princípio da subsidiariedade, que coloca o controle da aplicação desse princípio como um controle 

procedimental,  embora o controle  jurisdicional  não tenha sido eliminado,  isto  é,  as instituições 

legislativas da União Europeia são levadas a realizar um exame detalhado antes de concluírem que 

a ação no nível europeu é requerida. 

Além disso, o Sistema de Alerta Precoce alivia o déficit democrático europeu ao aperfeiçoar 

o controle dos Parlamentos nacionais, e desta forma também do público em geral, sobre o processo 

legislativo.  Espera-se  que  esse  sistema  traga  uma  maior  transparência,  pelo  envolvimento  dos 
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parlamentos,  a  respeito  do  que  é  legislado  no  nível  europeu.  Espera-se  que  as  propostas  dos 

governos  e  o  funcionamento  do  Conselho tornem-se  mais  claros.  Algo que  fortalece  o  SAP é 

atribuir a proteção das competências nacionais e a prevenção do uso excessivo das competências 

comunitárias justamente aos parlamentos nacionais, órgãos que são os primeiros a perder poder face 

a atuação no nível europeu. Considerando a legitimidade democrática que possuem, eles estão na 

posição mais apropriada para efetivar esta conexão entre a Europa e os seus cidadãos, refletindo as 

preocupações destes e fazendo com que eles compreendam o projeto europeu e o aceitem.
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