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Questioning Sovereignty é o primeiro volume de uma tetralogia intitulada Law, State and Practical 

Reason. Os outros volumes são Rhetoric and the Rule of Law (2005), Institutions of Law (2007) e 

Practical Reason in Law and Morality (2008). O autor destas obras, Neil MacCormick, cidadão escocês 

e britânico, morreu em 2009. Foi professor de Direito na Universidade de Edimburgo, na 

especialidade de Teoria e Filosofia do Direito. Entre 1999 e 2004, as suas funções académicas 

foram suspensas devido à sua eleição para Membro do Parlamento Europeu pelo Partido Nacional 

Escocês. Durante o exercício deste cargo, entre 2002 e 2003 foi também membro da Convenção 

para o Futuro da Europa, o órgão responsável pelo projecto do Tratado que estabelece uma 

Constituição para a Europa, que não entrou em vigor por ter sido rejeitado aquando de referendos 

realizados em França e na Holanda. Uma vez que os tratados internacionais têm obrigatoriamente 

de ser ratificados pela parte em questão antes de se tornarem vinculativos para a mesma, uma 

Constituição para a Europa com vista a substituir a confederação actualmente designada por 

«União Europeia» por um estado federal pleno só seria exequível se todos os estados-membros 

da primeira a ratificassem. Apesar dos resultados positivos obtidos nos referendos realizados em 

Espanha e no Luxemburgo, as rejeições em França e na Holanda interromperam o processo nos 

restantes estados-membros e conduziram a um «período de reflexão» que culminou com a 

remoção, do texto do Tratado, de todas as referências federais. O resultado é o Tratado de Lisboa, 

que entrou em vigor em 2009 e instituiu a União Europeia. 



As notas acerca da biografia de MacCormick e da história institucional da União Europeia são 

importantes para compreender os pontos de vista do autor nas obras acima mencionadas, uma vez 

que aquelas foram escritas antes da instituição da actual União Europeia e de outros 

acontecimentos mais recentes, como o referendo sobre a independência da Escócia em 2014 e o 

referendo «Brexit» em 2016. Alguns leitores potenciais poderão então pensar que as obras se 
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tornaram datadas. Isto confirma-se no que diz respeito aos exemplos institucionais utilizados 

ocasionalmente por MacCormick (e.g., os três pilares da antiga União Europeia, que foram 

unificados na União Europeia actual, ou as alusões ao processo legislativo, que sofreu 

modificações nos termos do Tratado de Lisboa); as obras, no entanto, são filosóficas, e as questões 

abordadas estão longe de estarem datadas. Na verdade, as questões levantadas por MacCormick 

continuam mais pertinentes do que nunca. 



Embora os quatro volumes estejam ligados pela perspectiva de MacCormick acerca do que ficou 

conhecido como «teoria institucional do Direito», perspectiva que começou a ser desenvolvida 

em obras anteriores, cada um dos volumes apresenta uma parte diferente da teoria do Direito 

enquanto instituição tal como é entendida por MacCormick. Por este motivo, não há vantagem 

numa análise global da tetralogia. 



Questioning Sovereignty trata da parte da teoria institucional do Direito que tenta perceber se o 

Direito enquanto instituição é ou não o produto de uma entidade soberana. A resposta tradicional 

é um «sim» inequívoco, dado que as instituições do Direito são um produto do estado, que por 

sua vez é tido tradicionalmente como a entidade que detém o poder soberano sobre um dado 

número de pessoas que ocupa um território. No entanto, a União Europeia, bem como as 

organizações suas antecessoras, colocam uma questão interessante ao conceito de soberania. Essa 

questão é resumida por MacCormick do seguinte modo: 


Actualmente na Europa, as concepções anteriores de estado e de nação parecem datadas face ao 
desenvolvimento da União Europeia. Um dos pilares da União, a Comunidade Europeia, tem a sua própria 
ordem jurídica, que inclui o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, que é o intérprete mais 
autorizado desta ordem jurídica. O Tribunal considerou que o Direito Comunitário tem efeito directo nos 
estados-membros e primado sobre o seu Direito interno. Apurar a extensão desta reivindicação, bem 
como o grau de resistência que lhe será oposta por parte dos tribunais constitucionais dos estados-
membros, é uma questão sobre a qual não há acordo firmado. No entanto, isto levanta dúvidas acerca da 
«soberania» dos estados dentro desta nova ordem jurídica, e para alguns invoca o fantasma de um 
«super-estado» europeu, uma união federal soberana com competência para exercer um domínio total 
sobre todas as suas partes. Neste contexto, onde fica o nacionalismo, e como explicaremos a política de 
identidade contemporânea? (Prefácio, p. v.)



Nos termos do Tratado de Lisboa deixam de existir «pilares», mas a relação problemática entre o 

conceito de «soberania estatal» e o primado do Direito da União Europeia, que é Direito que não 

vem de um estado, subsiste. O enigma pode, de facto, resumir-se à seguinte pergunta: como é que 

se pode argumentar que os estados-membros da União Europeia são estados soberanos quando o 

Direito da União Europeia se torna, após ser criado, parte da ordem jurídica interna dos estados-
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membros sem haver necessidade de ratificação? À primeira vista, parece evidente que aderir à 

União Europeia implica uma perda (parcial, pelo menos) de soberania, uma vez que os estados-

membros não podem senão aceitar Direito pelo qual os seus órgãos constitucionais não são 

responsáveis. No entanto, o que é mais desconcertante é que os estados-membros não transferem 

(em parte, pelo menos) a sua soberania para outro estado, que seria federal, tal como é o caso, por 

exemplo, dos Estados Unidos da América. Na Europa, os estados-membros da União Europeia 

transferem, no momento da adesão, parte da sua soberania para uma confederação. Assim, pela 

primeira vez na história existe uma entidade dotada de instituições jurídicas capazes de criar e 

aplicar Direito que é soberana, mas que não é um estado. Deste modo, poderemos interrogar-nos 

se a União Europeia não deveria ser considerada um estado, ao invés de uma confederação de 

estados soberanos. 



Ao tentar responder a esta e outras questões adjacentes, MacCormick centra-se, naturalmente, no 

Reino Unido (Capítulo 4), embora a maior parte das suas considerações possa ser aplicada a todos 

os estados-membros da União Europeia. Não é possível delinear aqui a argumentação completa, 

mas as conclusões a que o autor chega são notáveis uma vez que, até agora, o tempo provou que 

estava certo. MacCormick começa por observar, quando resume o conteúdo de cada capítulo, que 


o tribunal que se encontra no topo da hierarquia jurisdicional [do Reino Unido] pode agora tratar Leis 
Parlamentares como passíveis de desaplicação quando colidam com o Direito Comunitário tal como este 
é autorizadamente interpretado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Isto fere a velha 
constituição, em cujo âmago se encontra a doutrina da soberania parlamentar.
Contudo, não foi apenas no Reino Unido que sobreveio preocupação acerca da abrangência do Direito 
Comunitário e da competência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias – longe disso. Sob essa 
luz, o Capítulo 7 examina os riscos de um conflito estado–união a nível constitucional, e propõe 
sugestões para o evitar. O Capítulo 8 ensaia uma revisão da ideia de «soberania» tal como a 
encontramos no centro de todas as dificuldades abordadas nos capítulos precedentes. Creio que as 
formas de pluralismo normativo abertas pela teoria institucional do Direito revelam a possibilidade de os 
países e os povos da Europa serem bem-sucedidos na transcendência da soberania, indo além do estado 
soberano, sem ao mesmo tempo transferirem simplesmente a soberania dos estados para a união, como 
no «super-estado». (p. vi)



Por outras palavras, a soberania é sobrestimada. Reconhecer o primado do Direito da União 

Europeia não implica uma perda de independência por parte dos estados-membros. Umas vezes o 

Direito tem por fonte as leis do estado, outras os regulamentos e directivas da União Europeia, 

sem esquecer que existem outras fontes do Direito que não estão de todo ligadas ao estado, como o 

costume, que constitui a base do Direito consuetudinário inglês, ainda aplicado nos países de 

língua inglesa em conjunto com o Direito legislado. Uma vez que, ao longo da história, o estado 
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nunca deteve o monopólio de todas as fontes jurídicas, quer na família de common-law quer na 

família de Direito Romano, a União Europeia não traz nada de absolutamente original. Assim, a 

sua originalidade não está relacionada com o pluralismo das fontes do Direito, que sempre existiu, 

mas com o facto de o estado deixar de ser o detentor do poder de revogar ou reconhecer todas as 

outras fontes do Direito. 



O percurso e as obras de MacCormick indicam de forma clara que ele era totalmente a favor da 

integração europeia, independentemente de tal conduzir, ou não, à instituição de um estado 

federal. Deste modo, ele teria visto com alguma apreensão o resultado do referendo «Brexit», 

mas a possibilidade de o Reino Unido sair da União Europeia é reconhecida em pleno na passagem 

seguinte: 


(…) enquanto o poder pode ser delegado em várias direcções, permanece e deve ser preservado enquanto 
essencialmente unitário e central. Benefícios económicos e de outro tipo podem ser ganhos da delegação 
de poderes em órgãos da Comunidade Económica. Esta pode ser de facto uma instância cujo Tribunal de 
Justiça próprio advoga «primado» para as suas leis. Contudo, numa perspectiva constitucional britânica 
isto seria interpretado adequadamente como uma explicação das implicações de o Parlamento 
reconhecer no Direito interno do Reino Unido «direitos comunitários obrigatórios» nas secções 2 e 4 da 
Lei das Comunidades Europeias de 1972. Tais direitos são reconhecidos no Reino Unido como normas 
jurídicas pertencentes ao topo da hierarquia normativa desde que a Lei permaneça em vigor. Mas a validade 
jurídica destas normas que se encontram no topo da hierarquia normativa é-lhes conferida, nos termos 
da constituição, pelo Parlamento que aprovou a Lei das Comunidades Europeias, e que mantém, nos 
termos dessa mesma constituição, o poder de a revogar. Tal não diminui a posição constitucional do 
Parlamento, mesmo se entretanto a consequência for a possibilidade de desaplicação de leis posteriores à 
Lei de 1972 quando estas entram em conflito com direitos comunitários obrigatórios tal como estes são, 
em última instância, interpretados pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. (p. 72, itálicos 
meus)

 

Segundo esta posição, o Reino Unido, assim como todos os outros estados-membros da União 

Europeia, mantém a sua soberania porque a submissão à doutrina do primado do Direito da União 

Europeia é voluntária e pode ser revogada em qualquer altura. O resultado do referendo «Brexit» 

causará decerto a revogação da Lei das Comunidades Europeias, e quando tal acontecer a doutrina 

do primado do Direito da União Europeia desaparecerá da ordem jurídica do Reino Unido. As leis 

do Parlamento desaplicadas por terem entrado em conflito com regulamentos e directivas da 

União Europeia, se ainda em vigor, serão a partir desse momento aplicadas pelos órgãos 

executivos e pelos tribunais. 



O tom geral do livro é o de procura de um equilíbrio entre as concepções tradicionais de soberania 

e as realidades novas trazidas pela União Europeia. Longe de pensar que o Reino Unido decidiria, 
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no futuro, deixar de pertencer à União Europeia, MacCormick analisa o conceito de «pós-

soberania» (Capítulo 8) e as suas relações com os conceitos de «democracia» e 

«subsidiariedade» (Capítulo 9). Como disse anteriormente, provou-se que MacCormick estava 

certo quando defendeu que o Reino Unido manteve sempre a sua soberania porque poderia, se 

assim o desejasse, sair da União Europeia e abandonar a doutrina do primado do Direito da União 

Europeia. Contudo, ao ler Questioning Sovereignty não podemos deixar de sentir que o autor 

considerou esta hipótese apenas como uma possibilidade académica, e que o decurso dos 

acontecimentos conduziria a uma integração mais profunda a nível político, económico e jurídico 

entre os estados-membros e outros estados que poderiam, no futuro, aderir à União. 



O livro concentra-se em lidar com as dificuldades várias que tal integração coloca à democracia e à 

administração da justiça; a este respeito, as ideias de MacCormick são originais e são um 

contributo precioso para lidar com os desafios que a União Europeia enfrentará nos anos 

vindouros, cujas dificuldades serão provavelmente agravadas pela saída do Reino Unido. Devemos, 

por isso, ver para além dos exemplos institucionais datados para podermos apreciar as 

contribuições filosóficas de MacCormick, que podem também ser vistas como fazendo parte da 

história das ideias para o futuro do Reino Unido, independentemente de este estar a seguir uma 

direcção completamente diferente daquela prevista por MacCormick. Assim, este livro preserva o 

seu valor filosófico se compreendermos que o mesmo não é sobre o Reino Unido, mas que o Reino 

Unido serve apenas enquanto estudo de caso para considerações aplicáveis a todos os estados-

membros da União Europeia. 





* Versão original da recensão em inglês. Tradução de Helena Carneiro. 
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