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I 

Intróito 

José Gomes André apresentou-se a provas de Doutoramento em Fi-
losofia (Filosofia da Política e do Direito), na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, com uma dissertação sobre a filosofia política de 
um dos Founding Fathers dos Estados Unidos da América, James Madi-
son. As provas tiveram lugar na Reitoria da Universidade de Lisboa, em 
26 de Março de 2010. Este texto reproduz a arguição e a resposta do en-
tão Candidato – cujo brilhantismo incitou-me a avançar com a presente 
publicação.1 A honrosa experiência de integrar um júri de Doutoramento 
                                                      
1 Este texto reproduz a arguição tentando manter a dinâmica do discurso oral, a fim de 

que o interlocutor aprecie a vivacidade do debate então entabulado. Por isso não são 
referidas notas bibliográficas, razão pela qual remeto o leitor para a minha própria 
dissertação de Doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
intitulada Cooperação e compromisso constitucional nos Estados compostos. Estudo 
sobre a teoria do federalismo e a organização jurídica dos sistemas federativos, Al-
medina, Coimbra, 2007. O texto da arguição também omite as saudações pessoais. 

 De igual modo, e pelos mesmos motivos, a resposta à arguição não possui pratica-
mente referências bibliográficas, sendo o leitor remetido para a dissertação de Dou-
toramento em análise (Razão e Liberdade. A Filosofia Política de James Madison). 
A única excepção a este princípio metodológico relaciona-se com a breve exposição 
do candidato sobre o tema da judicial review na obra de Madison, que veio a debate 
aquando da discussão de provas, embora ausente na dissertação. Por este motivo, 
considerou-se oportuno apresentar algumas referências bibliográficas para sustentar 
as teses avançadas nesta problemática em particular. 

 Cabe ainda deixar uma nota de apreço aos vários membros do júri da respectiva tese 
de Doutoramento: os Professores Doutores Pedro Calafate (Presidente), João Carlos 
Espada (2º Arguente), Viriato Soromenho-Marques (Orientador), Júlio Carlos Via-
na Ferreira, Leonel Ribeiro dos Santos e Diogo Pires Aurélio (vogais). 
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na Universidade de Lisboa fica assim registada – tanto mais por tratar-se 
de um Doutoramento em Filosofia que abriu as portas a uma jurista espe-
culativa (para não dizer “metediça”). Sempre aderi ao pensamento segun-
do o qual não há divórcio possível entre a filosofia e a vida, pois toda 
conduta viva é uma escolha filosófica. Como diria Simone de Beauvoir, o 
homem não pode fugir à filosofia porque não pode fugir à sua liberdade – 
e a liberdade implica a recusa do adquirido e a interrogação. Não foi por 
outra razão que aceitei o nobre encargo da arguição que agora se publica. 
O texto que se segue é dedicado ao Colega e Amigo Viriato Soromenho-
-Marques, orientador de José Gomes André e meu parceiro comunicativo 
(em sentido habermasiano) nas lides do federalismo e dos sistemas fede-
rativos. Bem-haja! 

Arguição 

O Candidato José Gomes André apresenta-se a provas de Doutora-
mento com uma dissertação intitulada “Razão e liberdade. A filosofia 
política de James Madison.” A escolha do tema foi manifestamente feliz 
e oportuna. A dissertação revela a espantosa lucidez com que os consti-
tuintes estado-unidenses 1) aplacaram as inquietações e perplexidades 
políticas e jurídicas do seu tempo e 2) engendraram soluções institucio-
nais para o governo das idiossincrasias humanas – paixões, ambições e 
interesses, sempre multiplicados pela convivência colectiva porque mi-
lhões de homens as sentem da mesma maneira e no mesmo momento, 
como diria Tocqueville. É impressionante a forma como a análise antro-
pológica releva do discurso dos Federalistas.2 Toda a artesania instituci-
onal é orientada pelos meandros psicológicos do agir social, isto é, os 
Federalistas perspectivaram os complexos institucionais a partir das in-
tenções e motivações dos actores políticos em interacção – e esta orienta-
ção faria escola entre os politólogos, como sabemos. Desde então os sis-
temas federativos são sinónimo de reconhecimento mútuo, aprendizagem 
recíproca, concertação contínua, sempre resultante da existência de um 
acordo de vontades – ou de uma comunidade de interesses voltada à pros-
secução dos mais variados objectivos. O êxito/estabilidade de um sistema 
federativo depende do modo como as esferas de poder interagem para a 
prossecução desses objectivos. 

Daí que os Federalistas tenham apostado convictamente 1) no plura-
lismo societal (diversidade política, religiosa, filosófica), 2) na repartição 
de competências entre o poder central (União) e os poderes periféricos 

                                                      
2 O termo Federalistas é utilizado no texto numa alusão aos Autores da obra O Fede-

ralista, nomeadamente Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. 
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(dos Estados-Membros), e 3) no controlo recíproco dos interesses (atra-
vés dos pesos e contrapesos). Ante o bloqueio mútuo das partes, apregoa-
ram a força integradora das soluções conciliatórias, pelas quais todos 
fossem responsáveis e nas quais todos (minimamente) se revissem. Cu-
nharam soluções institucionais voltadas à harmonização de vontades con-
trapostas, abertas à influência das minorias, tendencialmente partilhadas e 
não unilateralmente impostas. Racionalizaram o processo político, sujei-
tando-o às regras da publicidade, do discurso, da integração das várias 
forças políticas, sempre atormentados pela contenção do poder das maio-
rias. Reinventaram os sistemas federativos, desde então definitivamente 
fundados num compromisso constitucional de cooperação que impede os 
diversos governos constituídos de frustrarem os projectos alheios e prote-
ge a unidade/coesão sistémica contra as ameaças à boa governação. Con-
duziram o cidadão ao protagonismo da federação – que a partir de então 
partilha com os Estados-Membros as decisões sobre os destinos da fede-
ração –, convictos de que no consenso dos cidadãos residiria a legítima 
fonte de poder político. Depois de Hamilton, Madison e Jay, a teoria do 
federalismo nunca mais seria a mesma. 

E tudo isto está devidamente contemplado na dissertação de José Go-
mes André. Fazia falta um estudo sério e consistente sobre os fundamentos 
das instituições federativas, a partir da perspectiva filosófica; sobretudo 
porque a comunidade científica portuguesa só muito recentemente – e por 
conta da integração europeia – despertou para o fenómeno dos sistemas 
federativos, havendo ainda um longo caminho a percorrer…Como bem 
lembra Viriato Soromenho-Marques, os Federalistas jamais pensaram o 
federalismo como algo que se pudesse confinar à realidade dos Estados 
Unidos da América. Os elementos universais da filosofia política dos 
Founding Fathers são reconhecidos em muitas outras regiões do mundo, 
onde as várias modalidades da dinâmica federativa têm lugar – razão pela 
qual O Federalista devia ser familiar aos homens de Estado (e não só) de 
todos os países, como sabiamente sugeriu Tocqueville. Não admira que 
alguns teóricos contemporâneos actualizem a filosofia política dos Federa-
list Papers – como é o caso de John Rawls, com o seu consenso de sobre-
posição, e Jürgen Habermas, com a sua legitimidade pelo consenso – a fim 
de resgatar o que o federalismo moderno tem de melhor: a convivência de 
interesses divergentes a partir de soluções políticas/normativas tendencial-
mente conciliatórias e discursivamente validadas. 

O objectivo do Candidato, revelado na pág.15, é apresentar uma visão 
panorâmica da filosofia de Madison, que integre a variedade temática da 
sua obra numa exposição sistemática global. Ou seja, o Candidato está à 
procura de um fio condutor reflexivo, tendente a oferecer ao interlocutor 
um sistema de pensamento coeso, que ultrapasse as aparentes ambiguida-
des da obra madisoniana. No decorrer das provas vamos saber se o conse-
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guiu…De qualquer forma, o Candidato reúne condições excelentes para 
levar a cabo a empresa de compreender a trama problemática subjacente à 
filosofia política de Madison: não só porque os escritos e comunicações 
anteriores do Candidato já incidiam sobre este tema, mas também porque o 
seu currículo denota uma actividade pública intensa; tal como Madison, o 
Candidato combina especulação filosófica com desafios concretos, por isso 
não admira que se tenha interessado por um filósofo prático; o que, de res-
to, merece o meu sincero aplauso, pois como diria Fernando Pessoa, só os 
espíritos superficiais desligam a teoria da prática: toda a teoria deve ser 
feita para ser posta em prática e toda a prática deve obedecer a uma teoria. 

A dissertação apresenta uma intertextualidade actualizada. A biblio-
grafia referida (em cerca de 30 páginas) e a forma como é apresentada 
(obras de Madison, outras fontes, estudos sobre Madison, estudos sobre O 
Federalista e a Constituição de 1787, bibliografia sobre outros Autores e 
temas abordados – e até um índice onomástico!) ajudam a compreender o 
percurso discursivo do Candidato. Estão, entretanto, ausentes algumas 
leituras relevantes de cariz jurídico-constitucional; faltou alguma peregri-
nação em torno da ideia constitucional e do paradigma do constituciona-
lismo, o que permitiria ao Candidato dimensionar a controvérsia sobre a 
revisão do paradigma constitucional moderno (sobre o qual se debruçou), 
e reconhecer algumas limitações de tal paradigma à luz dos recentes des-
dobramentos da chamada “pós-modernidade constitucional;” estou a pen-
sar em Jürgen Habermas, John Rawls, Niklas Luhmann, Peter Häberle, 
Gustavo Zabrebelsky – e especialmente a recente obra de Gomes Canoti-
lho intitulada “Brancosos” e interconstitucionalidade. Itinerários dos 
discursos sobre a historicidade constitucional. 

Cumpre-me ainda salientar o esforço intelectual e a capacidade dis-
cursiva do Candidato. A dissertação está muito bem escrita – de forma 
clara, compreensível, agradável. Não há gralhas (salvo uma única na 
pág.256, a confirmar a regra!). Quanto à tradução e ao inglês – nada a 
declarar, pois seria uma pretensão deslocada da minha parte fazer reparos 
desta ordem numa Faculdade de Letras. Devo, portanto, antecipar que a 
dissertação preenche globalmente as exigências científicas de uma disser-
tação de Doutoramento, nomeadamente quanto ao rigor, humildade cien-
tífica, intertextualidade e intersubjectividade – indispensáveis a qualquer 
trabalho científico.  

Há, entretanto, momentos menos felizes, nos quais o discurso apro-
xima-se do “descritivismo fáctico” – evidente sobretudo no capítulo 7, a 
propósito da lei dos estrangeiros e da lei da sedição (Alien and Sedition 
Acts) e as Resoluções da Virgínia e do Kentucky. Além disso há deficiên-
cias de recorte conceitual, isto é, o Candidato não descodifica nem desen-
volve alguns conceitos elementares da sua retórica argumentativa. Alguns 
exemplos:  
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1) nas págs. 289 e 345 o Candidato utiliza o conceito “federalismo 
mitigado”, enquanto “elaboração de compromissos e dinâmica de recon-
ciliação entre estruturas de poder distintas.” Mas qual a razão do adjecti-
vo “mitigado”? O que seria um federalismo “atenuado” neste contexto? E 
é mitigado em relação a quê? Às experiências federativas anteriores ao 
federalismo moderno? (mas então devia ter explicado que havia federa-
lismo antes de 1787, porque o Candidato faz da Constituição estado-
-unidense o “alfa e ómega” dos sistemas federativos…);  

2) na pág. 423 o Candidato utiliza o conceito “federalismo coopera-
tivo”, enquanto “organização política que corresponde a uma via inter-
média.” Mas intermédia em relação a quê? Qual a razão do adjectivo 
cooperativo? Há quem diga que a expressão sequer faz sentido, porque 
não há federalismo que não seja cooperativo, na medida em que os crité-
rios de interdependência que lhe são subjacentes pressupõem a coopera-
ção. De resto, há um Autor várias vezes citado pelo Candidato, Daniel 
Elazar, que duvida que o federalismo estado-unidense alguma vez tenha 
sido conduzido nos termos da dualidade/independência, pois a relação 
entre os dois níveis de governo (central e periférico) sempre teria sido 
cooperativa, ainda que na fase inicial da construção federativa estado-
-unidense a cooperação estivesse limitada à coordenação. 

3) além disso o Candidato insiste na existência de “duas distintas es-
feras de soberania” (pág. 349), “diferentes eixos de soberania” (pág. 94), 
“soberania federal” (pág. 47) versus “soberania dos Estados” (pág. 131). 
Mas em contrapartida utiliza expressões que contradizem radicalmente tal 
ideia de dupla soberania: “autonomia dos governos subalternos” (pág. 
132), “dependência entre órgãos federais e governos estaduais” (pág. 
133), “controlo do centro sobre as autoridades subordinadas” (pág. 119), 
“soberania das unidades políticas subalternas” (pág. 284). Ora, há aqui 
uma contradição dos termos, pois um ente político não pode ser simulta-
neamente soberano e subalterno. Porventura o Candidato não tenha con-
seguido descolar-se de algumas ambiguidades do discurso madisoniano, 
que tanto afirma a necessidade de uma “autoridade geral que pudesse 
defender-se contra as invasões das autoridades subordinadas” (pág. 119), 
quanto afirma que “o governo federal não é de maneira nenhuma essenci-
al para o funcionamento ou organização dos governos estaduais” (pág. 
131) – ou seja, para Madison o governo central tanto pode ser absoluta-
mente necessário como manifestamente dispensável… 

O que eu estou a identificar é alguma inconsistência conceitual na 
dissertação – que seria evitada se o Candidato tivesse apreciado o discur-
so madisoniano com o distanciamento científico e temporal exigível. Pois 
se é verdade que os debates em torno da Constituição de 1787 redunda-
ram na teorização da dupla soberania – ou seja, no reconhecimento do 
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carácter soberano tanto da União quanto dos Estados-Membros (a fim de 
fortalecer o papel dos Estados nas situações de confronto com a União) – 
também é certo que tal teoria não tardou em revelar-se inconsistente e 
perigosa, pois sob o estandarte da soberania dos Estados-Membros, os 
rebeldes sulistas desencadearam a mais grave crise constitucional dos 
EUA (e daí a Guerra de Secessão, como sabemos). Desde meados do séc. 
XIX tem sido ostensivamente demonstrado que a afirmação da soberania 
dos Estados resulta infundada, pois é absolutamente impossível que a 
soberania pertença, simultânea e igualmente, a várias comunidades jurí-
dicas às quais se reconheça autoridade suprema em matéria de competên-
cia. Há muito que a hipótese da pluralidade de sujeitos soberanos foi re-
jeitada – e aqui continuam a ser úteis as conclusões de Hans Kelsen sobre 
a unicidade da ordem soberana num Estado federal. 

Actualmente o debate até se coloca noutros termos, porque o concei-
to de soberania já não revela consistência para explicar a natureza jurídica 
dos sistemas federativos. Eu própria defendi que é tempo de deslocarmos 
o centro de gravidade dos sistemas federativos da soberania para a coope-
ração – a fim de explicarmos convincentemente a transição de um Estado 
soberano para um Estado não soberano no seio da União Europeia. Mas o 
problema é que o Candidato parece admitir a dupla soberania sem qual-
quer distanciamento reflexivo. E a verdade é que a inconsistência da du-
pla soberania estava patente na própria Constituição de 1787, pois 1) a 
ratificação de 9 entre os 13 Estados da federação bastaria para que a 
Constituição Federal entrasse em vigor, 2) o quórum de Estados-
-Membros necessários à adopção de emendas constitucionais era de 3/4, e 
3) a Constituição consagrava a supremacia do direito federal sobre o di-
reito dos Estados. Então que espécie de soberania do Estado-Membro 
resistiria ao princípio maioritário, se as emendas constitucionais vincula-
riam o dissidente e o direito de secessão não lhe era reconhecido? 

Ora, o que se depreende da leitura da dissertação é que o Candidato 
apaixonou-se (intelectualmente) pelo seu objecto de estudo – James Ma-
dison; o que é natural e compreensível, pois não se consegue dedicar anos 
de vida ao estudo de algo que não nos inspire – sem paixão não há solu-
ção. Acontece que o Candidato estava de tal forma apaixonado que recu-
sa as inflexões/desvios discursivos de Madison. O Candidato encontra 
sempre uma continuidade discursiva – mesmo que improvável – e tenta 
afastar qualquer incoerência – ainda que evidente. Na pág. 345 chega 
mesmo a afirmar: “o que está em causa é um simples reajustamento na 
ênfase da sua abordagem, motivado pela situação política concreta.” Pois 
aí está: Madison também foi um grande estratega político – e como tal 
navegou pelos mares da conveniência política…Prova disso é que muito 
embora fosse um reconhecido defensor das liberdades, eximiu-se de pro-
pugnar pela Carta de Direitos federal quando o timing não lhe era oportu-
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no! O próprio Candidato reconhece na pág. 242 que a posição inicial de 
Madison sobre o tema era bastante ambígua, pois temia que a pretexto da 
introdução da Carta de Direitos se subvertessem as importantes reformas 
obtidas em Filadélfia e se promovesse a reapreciação de todo o texto 
constitucional. Só depois de a Constituição ter sido ratificada e entrar em 
vigor desapareceram as objecções de fundo avançadas por Madison… 

E como o Candidato aprecia todos os acontecimentos e textos da al-
tura à luz da perspectiva madisoniana, numa excessiva colagem ao objec-
to de estudo que lhe cumpria desvendar, o resultado é a diabolização de 
Alexander Hamilton. É que o Candidato não dá sequer o benefício da 
dúvida a Hamilton! Na pág. 337 afirma que a interpretação lata de certas 
cláusulas constitucionais defendidas por Hamilton “debilitava subreptici-
amente as protecções constitucionais”; na pág. 340 afirma que tal inter-
pretação lata, tendente a dinamizar o governo federal, acarretaria a “di-
minuição do carácter cooperativo do sistema”; na pág. 340 ainda afirma 
que a abordagem hamiltoniana representava uma “ameaça clara ao frágil 
equilíbrio de poderes” e o “prenúncio de um comportamento despótico”; 
na pág. 341 refere “leituras forçadas (se não mesmo ilícitas) da Constitui-
ção”; na pág. 352 alude a uma “agenda de concentração de poder” e “in-
terpretações arbitrárias ou precedentes insidiosos.” 

Julgamos que faltou ao Candidato alguma suspensão/distanciamento 
crítico recomendável num trabalho científico. No período em que é alvo 
das críticas do Candidato, Hamilton estava a exercer actividades governa-
tivas – Madison não. É pena que a dissertação não contemple a fase go-
vernativa de Madison para testarmos a sua conduta. O suposto “compor-
tamento despótico” que Madison identificava na fase governativa de 
Hamilton (e do qual o Candidato parece não se distanciar) não se compa-
dece com a opinião de Hamilton a propósito da Carta de Direitos federal, 
por exemplo. Se Hamilton estivesse efectivamente interessado no inchaço 
arbitrário dos poderes centrais, não teria alertado para o “perigo” das 
Cartas de Direitos Fundamentais – como fez no n.º 84 de O Federalista. 
Para Hamilton as declarações de direitos contemplavam excepções a po-
deres que não foram concedidos; seriam um pretexto para o poder central 
reclamar mais faculdades do que lhe foram devolvidas. A perplexidade de 
Hamilton a propósito das declarações de direitos era a seguinte: porquê 
declarar que certos direitos não podem ser violados pelo poder central, se 
o poder central não tem competências naqueles domínios para os violar? 
(e dá como exemplo a liberdade de imprensa).  

A dúvida de Hamilton traduz o temor de que as declarações de direi-
tos impliquem o reconhecimento de faculdades implícitas ao poder cen-
tral, nas matérias sobre as quais se projectam os direitos fundamentais – o 
que faz com que a União deixe de actuar no âmbito das competências 
atribuídas e passe a ostentar uma competência geral para a protecção de 
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direitos fundamentais. Devo dizer que o argumento de Hamilton deu mo-
te a interessantes discussões doutrinárias sobre a Carta dos Direitos Fun-
damentais da União Europeia, pois está demonstrado que a vinculativida-
de jurídica das Cartas de Direitos reforça a fiscalização jurisdicional nos 
sistemas federativos – porque o parâmetro do controlo se torna mais am-
plo e mais concreto –, e em consequência disso a própria integração sis-
témica resulta fortalecida, na medida em que se promove a equiparação 
das posições jurídicas fundamentais dos cidadãos em todo o espaço da 
União. Portanto, Hamilton não pode ser acusado de usurpação do poder – 
antes pelo contrário, até alertou para certas situações que poderiam acar-
retar algum alargamento dos poderes centrais. O que acontece é que o 
exercício de funções governativas determinou a concepção hamiltoniana 
do poder – se o excesso de poder conduzia ao abuso, a sua ausência con-
duzia à anarquia. Por isso Hamilton auspiciava o alargamento dos pode-
res centrais mas em matérias muito específicas, nomeadamente financeira 
e militar; enaltecia a verticalidade, a programação da acção política; 
apregoava o reforço do executivo e a independência das magistraturas 
como antídotos para evitar os ataques da ambição, das facções, a anar-
quia. 

E o certo é que a história deu razão a Hamilton – no que respeita à 
interpretação jurídico-constitucional da repartição de competências. A 
cláusula do bem-estar geral, a cláusula da necessidade e oportunidade, a 
cláusula do comércio deram origem à doutrina dos poderes implícitos, 
amplamente aplicada nos sistemas federativos desde então, que afirma a 
legitimidade do exercício de poderes derivados de outros expressamente 
previstos, a fim de se prosseguirem as finalidades da atribuição. Não pode 
ser doutra maneira tendo em conta 1) a dimensão federal de certas políti-
cas públicas, 2) as exigências de estabilização macroeconómica e a redis-
tribuição de recursos, e 3) os imperativos de unidade económico-finan-
ceira. Por tudo isto estou em crer que o Candidato fez uma leitura 
equivocada dos poderes implícitos nas págs. 334 e ss. 

Na verdade não vejo uma divergência insanável e nem faço uma lei-
tura radicalmente oposta das concepções de Hamilton e Madison a propó-
sito da repartição de competências. As distintas sensibilidades de Hamil-
ton e Madison neste domínio bem reflectem a essência do projecto 
federativo – que se traduz na convivência pactuada da diversidade. A 
admitir-se uma divergência insanável – ou aquilo que o Candidato identi-
fica como um “evidente repúdio pela doutrina da implicação tácita” por 
parte de Madison, porque “submetia as disposições constitucionais a um 
exercício fundamentalmente subjectivo” (pág. 335) – então isto demons-
tra que Madison estava absolutamente iludido sobre as potencialidades da 
Constituição. A ser assim, então Madison pedia à Constituição mais do 
que ela podia oferecer. A ideia de Constituição moderna pretendia pro-
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mover a ordenação sistemática e racional da comunidade política através 
de um documento escrito (estão aqui subjacentes as ideias de racionalis-
mo e cientificismo próprias do séc. XVIII). Mas hoje nós sabemos que as 
coisas não podem ser assim. Não se pode realisticamente pretender que a 
Constituição forneça, cartograficamente, os sistemas de projecção e esca-
la do que seja o interesse geral em cada específica situação, pois isto de-
pende de considerações fácticas, contingentes, mutáveis. Se a Constitui-
ção fosse um programa de governo, escusavam-se eleições periódicas, 
pois bastava que o Tribunal Constitucional derivasse todo o ordenamento 
jurídico da Constituição – como bem lembra o constitucionalista italiano 
Gustavo Zagrebelsky. Felizmente não é assim – e está reservada ao deci-
sor político a qualificação do que se deva entender por interesse geral a 
cada momento. O império normativo da Constituição não elimina a polí-
tica, apenas oferece-lhe as regras do jogo.  

Por isso a repartição de competências estabelecida em qualquer 
Constituição federal carece da devida interpretação/contextualização/ 
/actualização; uma repartição de competências aparentemente rígida sem-
pre acaba corrigida/atenuada por disposições constitucionais tributárias 
da plasticidade das competências do poder central, contempladas em 
nome da salvaguarda do interesse geral. Eu diria que Hamilton foi bastan-
te mais perspicaz que Madison neste domínio da interpretação teleológica 
da Constituição (ou da interpretação orientada à prossecução das finali-
dades constitucionais, do espírito da Constituição). Há um carácter neces-
sariamente dialógico/interactivo na interpretação constitucional que ga-
rante a estabilidade/perenidade das disposições constitucionais – e no 
constitucionalismo estado-unidense isto é evidente, pois a Constituição 
ainda é (formalmente) a de 1787. E só o é porque cada geração coloca 
questões novas às disposições constitucionais e retira delas novas respos-
tas; cada geração aproxima-se das disposições constitucionais com as 
suas inquietações, experiências, mundividências e vai definindo o sentido 
da norma em cada momento histórico. Importa notar que quando Jeffer-
son propôs a Madison que a Constituição fosse obrigatoriamente substitu-
ída por outra a cada 19 anos, Madison distanciou-se da proposta; mas não 
por defender que a interpretação teleológica da Constituição garantiria 
simultaneamente a sua adaptação e estabilidade, e sim por temer que os 
apelos frequentes ao povo tornassem a Constituição refém de “estados de 
espírito circunstanciais” – como o Candidato reconhece na pág.175. Co-
mo se vê está aqui subjacente a ideia que Norberto Bobbio recuperaria no 
séc. XX através da expressão “o excesso de democracia também a pode 
assassinar.” 

Ademais impressiona (e isto também revela que Hamilton foi mais 
sagaz que Madison no que tange à leitura teleológica da Constituição) 
que Madison tenha defendido a cláusula da supremacia federal no nº44 de 
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O Federalista (algo que o Candidato dá conta na pág. 122) e não se tenha 
apercebido de que tal cláusula atenuava a rígida separação/exclusividade 
das competências, na medida em que autorizava a desaplicação de nor-
mas periféricas que estivessem a obstaculizar o exercício das competên-
cias centrais. A supremacia federal previne contra qualquer pretensão de 
igualdade entre poder central e periférico e contra a suposta duplicidade 
de soberania – basicamente porque da supremacia federal deriva que 1) as 
competências centrais servem à preservação da unidade e coesão sistémi-
cas, e que 2) os particularismos/unilateralidades periféricas não podem 
prevalecer sobre as necessidades do conjunto. 

E finalmente, há uma lacuna injustificável na dissertação, qual seja, 
a omissão do mais significativo traço do sistema federal inaugurado pela 
Constituição de 1787 e do maior contributo estado-unidense para com o 
constitucionalismo moderno – o controlo da constitucionalidade. O sis-
tema federal estado-unidense permitiu que os juízes fundassem as suas 
decisões na Constituição em detrimento das leis, ou seja, que os juízes 
não aplicassem as leis que violassem o disposto na Constituição – aquilo 
que Tocqueville reconheceria como mais poderosa barreira erguida contra 
a tirania das assembleias políticas. Nem a Montesquieu ocorreu-lhe que o 
poder judicial pudesse fazer frente ao governo e ao legislador… É certo 
que a Constituição de 1787 não instituiu expressamente o controlo da 
constitucionalidade e que O Federalista não defende consistentemente a 
ideia da declaração judicial da nulidade de actos legislativos em descon-
formidade com a Constituição – apesar de no n.º 78 Hamilton ter discuti-
do os fundamentos em que assenta tal doutrina e ter afirmado que ne-
nhum acto legislativo contrário à Constituição pode ser válido. E por isso 
foi a dinâmica federal que acabou por derivar o controlo da constituciona-
lidade da cláusula da supremacia, através de uma interpretação teleológi-
ca das disposições constitucionais com a qual Madison não concordava… 

Reconheço que a 1ª das sentenças que inaugurou o controlo judicial 
da constitucionalidade é posterior ao período sobre o qual o Candidato se 
debruçou (Marbury versus Madison, 1803). Mas tendo em conta que 
Madison foi um dos protagonistas da intriga, merecia algum destaque na 
dissertação, sobretudo porque o controlo judicial da constitucionalidade 
desde sempre recaiu sobre o exercício das competências e as relações 
estabelecidas entre o poder central e o periférico – algo de que o Candida-
to se ocupa no decorrer de toda a dissertação. O controlo judicial da cons-
titucionalidade foi afirmado pelo juiz John Marshall porque indispensá-
vel à consolidação do sistema federativo estado-unidense – e por isso não 
podia ter sido deliberadamente ignorado pelo Candidato, ainda que não 
lhe fosse conveniente e oportuno abordar tal problemática, tendo em con-
ta as manifestas reservas de Madison sobre a matéria. 

Gostaria, entretanto, de destacar que as fragilidades identificadas na 
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dissertação são inequivocamente compensadas por uma retórica argumen-
tativa criadora e por uma formulação marcadamente original. Na Univer-
sidade de Coimbra, onde fui buscar legitimação académica (e por isso é 
também a minha casa), costuma-se dizer que não há pensamentos irrecor-
ríveis, por isso o que importa é colaborar na formação de um modo de 
pensar. E quanto a isso a dissertação de José Gomes André não me susci-
ta a mínima dúvida. 

 
II 

Resposta à Arguição 

As minhas primeiras palavras são de genuíno agradecimento pela Ar-
guição apresentada. Os elogios honram-me; as críticas estimulam-me a 
pensar, a corrigir, a esclarecer – ou seja, a prosseguir a minha investigação 
e a dialogar com a comunidade científica. No caso concreto, faço-o com 
um duplo prazer. Em primeiro lugar, porque tenho diante de mim uma 
excelente interlocutora, com obra publicada e reconhecida no âmbito do 
Direito Constitucional e do federalismo (não creio exagerar se a descrever 
como uma das maiores especialistas a trabalhar nestas áreas em Portugal), 
que ademais levantou um conjunto de questões de indiscutível pertinência.  

Em segundo lugar, porque o tema em debate – pelo qual tenho uma 
natural predilecção – possui uma assinalável dignidade conceptual. Por 
vários motivos. Uns relacionam-se com a própria história da teoria (e da 
prática) política, pois é no final do século XVIII que irrompem os mode-
los formais (e concretos) sobre os quais repousam as nossas estruturas 
políticas e constitucionais contemporâneas, desenvolvendo-se então con-
ceitos capitais como a ideia de cidadania, a soberania popular, o republi-
canismo, os equilíbrios constitucionais, o primado das eleições frequen-
tes, a responsabilização dos governantes, entre outros. Além disso, esta 
aproximação à história política norte-americana permite aprofundarmos o 
nosso conhecimento de um parceiro fundamental do Ocidente, acerca do 
qual persistem no imaginário europeu mitos inconsistentes, descrições 
incompletas, concepções infundadas. Com efeito, estudar a filosofia dos 
Pais Fundadores americanos é ainda a melhor forma de compreender os 
alicerces simbólicos de uma das mais relevantes nações do nosso tempo. 

Por fim, pelo facto de esta discussão decorrer em torno de um con-
ceito operativo que ocupa um lugar central no debate político contempo-
râneo – o federalismo. Quer o consideremos sob o ponto de vista formal 
(uma estrutura de governo que agrupa diferentes unidades políticas num 
projecto comum, dirigido por uma administração central, mas que garante 
uma autonomia considerável às sub-estruturas que o compõem), quer 
como uma dinâmica social e/ou relacional (ou seja, como instrumento de 
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aproximação entre várias entidades, procurando criar lógicas de consenso 
a partir de dados ou interesses originalmente divergentes), o federalismo 
assume uma indiscutível pertinência no mundo globalizado de hoje – 
num momento em que as ligações entre indivíduos e Estados adquiriram 
uma complexidade nunca antes vista, exigindo cada vez maiores e mais 
intrincados compromissos entre sentimentos e prioridades distintas. 

Debrucemo-nos então, no tempo que nos resta, na análise (e quando 
possível, na contra-argumentação) de algumas críticas tecidas na Argui-
ção da Professora Alessandra Silveira. Uma delas refere-se à incapacida-
de da minha parte para me distanciar do meu objecto de investigação (o 
pensamento de James Madison), o que teria levado à reprodução de al-
gumas inconsistências da sua obra, justamente porque a linha argumenta-
tiva madisoniana teria sido adoptada pela minha parte sem um exigível 
“filtro científico”. Não nego que sinto uma admiração pela figura e a obra 
de Madison, à qual dediquei vários anos de trabalho, mas julgo que esta 
questão deve ser colocada noutros termos (que não os da relação psicoló-
gica e/ou emotiva com o objecto de estudo), nomeadamente considerando 
de perto as características metodológicas de uma investigação deste tipo. 
Ora, neste aspecto, e falando de estudos monográficos, existem funda-
mentalmente duas orientações estratégicas: a) a abordagem crítica, atra-
vés da qual o investigador apresenta os eixos argumentativos de um de-
terminado autor, salientando em particular as eventuais insuficiências 
conceptuais dos mesmos; b) a abordagem advocatícia, segundo a qual o 
investigador procura compreender e apresentar a obra de um autor assu-
mindo o ponto de vista deste último; tal não implica negar a existência de 
eventuais fragilidades argumentativas na obra do pensador em causa, mas 
sim tentar justificá-las a partir dos textos existentes, procurando respon-
der a objecções possíveis como se esperaria por parte do autor estudado. 

A nossa investigação optou claramente pela segunda abordagem. 
Exasperados por assistir ano após ano a publicações de teor crítico, que a 
nosso ver desvirtuam o pensamento madisoniano (exibindo um entusias-
mo quase pueril em assinalar as aparentes deficiências do seu argumentá-
rio), considerámos pertinente conferir outra orientação ao nosso estudo, 
assumindo a exposição de temas e ideias como se o pudéssemos fazer na 
primeira pessoa. O nosso objectivo não era isentar Madison de decisões 
erradas ou incoerências visíveis, mas antes admitir a possibilidade de o 
próprio Madison não as considerar como tal e explicar porquê. Neste 
nosso exercício, encontrámos um percurso intelectual plausível e consis-
tente, embora evidentemente não livre de elementos ambíguos ou mesmo 
deficitários. Todavia, enquanto para os habituais comentadores estes úl-
timos parecem constituir obstáculos quase inultrapassáveis (e por isso 
fáceis de descrever como insuficiências definitivas), a nosso ver, tais 
elementos poderiam representar meros pontos de partida para uma análise 
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conceptual, desafiando-nos a aprofundar o estudo do nosso autor, a fim 
de compreender o que justificava a sua formulação aos olhos de Madison. 

Esta abordagem pressupõe, por conseguinte, que nos coloquemos ao 
lado de Madison nas suas lutas pessoais e políticas. Isto não significa que 
lhe reconheçamos razão nessas disputas, mas sim que procurámos acima 
de tudo explicitar e perceber o seu ponto de vista, mesmo que tal impli-
casse analisar descrições possivelmente incorrectas (ou, pelo menos, des-
proporcionadas) de posições alheias. Tal sucedeu ao debruçarmo-nos 
sobre a difícil relação entre Madison e o seu grande rival, Alexander Ha-
milton. A Professora Alessandra Silveira critica a forma como os posici-
onamentos filosóficos e políticos de Hamilton são apresentados na disser-
tação, devido à sua forte conotação negativa, mas tal ocorrência não 
deriva de um nosso preconceito relativo ao pensamento hamiltoniano, 
outrossim à forma como Madison os percepcionou. O nosso objectivo 
não era, portanto, descrever os debates entre estas duas figuras com o 
distanciamento do historiador imparcial, mas sim procurar compreender a 
posição específica de Madison nessa discussão e a forma como interpre-
tava os argumentos defendidos pelo seu antagonista.  

Ora, neste contexto, duas conclusões são particularmente claras. Em 
primeiro lugar, é manifesto que Madison desenvolveu um conjunto de 
reflexões político-filosóficas construídas em evidente oposição ao corpus 
teórico hamiltoniano, estabelecendo uma ruptura inequívoca com o mo-
delo económico, político e constitucional defendido pelo então Secretário 
do Tesouro. Na actualidade, é possível encontrar pontos de contacto entre 
ambos (a defesa do republicanismo, o elogio do modelo federal ou a de-
fesa do carácter vinculativo da União), mas tal tarefa é possível porque 
surge em contraposição com doutrinas mais radicais defendidas posteri-
ormente em solo americano (por John C. Calhoun, Robert Hayne ou di-
versos secessionistas aquando da Guerra Civil de 1861-1865, por exem-
plo). Se, porém, nos ativermos ao contexto específico em que ocorreu 
aquele debate (a década de 1790), as diferenças são expressas e, aliás, 
plenamente assumidas pelos próprios.  

Em segundo lugar, não restam dúvidas acerca da autenticidade da crí-
tica madisoniana relativamente aos postulados teóricos de Hamilton. Sa-
bemos hoje, com o distanciamento que a história permite, que este não 
desejava subverter o quadro constitucional norte-americano, nem transfor-
mar os Estados Unidos numa monarquia ao jeito britânico (ainda que admi-
rasse vários elementos do seu modelo político), mas simplesmente advertir 
para a necessidade de consolidar o sistema republicano num conjunto de 
princípios institucionais algo laterais à lógica revolucionária – conferindo 
autonomia operativa às entidades governativas (particularmente ao governo 
federal) e criando freios eficazes contra a volatilidade das massas popula-
res. Contudo, na época, quer pelo estilo truculento de Hamilton, quer devi-
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do à análise psicológica que dele se traçava (personalidade forte, ambiciosa 
e arrogante), muitos eram aqueles que duvidavam das suas reais intenções.  

Em suma, as críticas de Madison ao pensamento hamiltoniano – em-
bora porventura exageradas, injustas ou até mesmo erróneas – eram per-
feitamente genuínas, sendo suscitadas devido ao confronto de dois mode-
los político-constitucionais diametralmente opostos. Hamilton surgia 
como um defensor de uma dinâmica de centralização no quadro político 
norte-americano, propondo a subalternização radical dos Estados e a con-
centração da autoridade política no governo federal – o que, no entender 
de Madison, prefigurava uma futura “nacionalização” do sistema, domi-
nado por um governo central todo-poderoso e onde os Estados seriam 
condenados à irrelevância.  

Aos olhos do nosso autor, Hamilton entendia também a Constituição 
(que Madison percepcionava como um texto quase sagrado, baluarte fun-
damental de uma jovem União) como um documento essencialmente 
maleável. Embora reconhecesse que a Constituição consagrava um mode-
lo cooperativo e de partilha de soberania, Hamilton não hesitaria em con-
siderá-la um texto em aberto, passível de uma leitura favorável ao reforço 
dos poderes do governo central. Tal posição justificava-se ora pelo seu 
entendimento dos “casos omissos” (devendo nesse caso o texto constitu-
cional ser alvo de uma apreciação por parte do decisor político, em cola-
boração com os tribunais), ora pela sua “interpretação lata” de várias 
cláusulas polémicas, onde a ambiguidade do articulado constitucional 
poderia ser utilizada a favor de um progressivo alargamento da autorida-
de federal. Para Madison, esta concepção representava uma efectiva fra-
gilização das protecções constitucionais e uma ameaça ao delicado equi-
líbrio de poderes emanado da Convenção de Filadélfia.  

Ademais, Hamilton era visto por Madison como um confesso admi-
rador do sistema político britânico, reconhecendo eficácia e autoridade ao 
formato monárquico de governo, elogiando igualmente o seu modelo 
económico-financeiro (baseado em bancos centrais, na aposta em novas 
indústrias e numa alavancagem do crescimento a partir da contracção de 
dívida pública). Embora sem nunca o fazer publicamente, Madison terá 
registado estas confissões como inaceitáveis aproximações a um então 
inimigo visceral e, de certo modo, como uma traição ao espírito da pró-
pria Revolução Americana3. 

                                                      
3 A exposição das doutrinas hamiltonianas e respectiva crítica de Madison é abordada 

no capítulo 6 da nossa dissertação (“Madison versus Hamilton: duas visões econó-
micas, políticas e constitucionais”), no qual podem ser encontradas amplas referên-
cias bibliográficas que documentam este debate. 
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Por conseguinte, encontramos na nossa dissertação um enunciado 
das posições hamiltonianas filtrado pela interpretação de Madison – e 
como tal, necessariamente impreciso ou até mesmo preconceituoso. Além 
disso, reconhecemos igualmente que várias destas concepções de Hamil-
ton (da “interpretação lata” às ideias económico-financeiras) tornar-se-
-iam maioritárias na teoria política posterior e na história norte-americana 
em particular, de tal modo que a sua herança assume hoje indiscutível 
relevância, independentemente das críticas que Madison lhe teceu no 
final do século XVIII. Em todo o caso, aquela era a forma como Madison 
analisava e compreendia o ideário político-filosófico de Hamilton – sen-
do pois ela que figura no nosso estudo – pouco importando se o futuro a 
desmentiu e/ou se os postulados hamiltonianos vingaram. Não é demais 
recordar que o objectivo da nossa dissertação não era analisar o impacto 
ulterior das concepções destes autores no quadro político americano ho-
dierno, ou sequer julgar a pertinência das suas doutrinas à luz dos aconte-
cimentos históricos posteriores, mas sim apreciar e compreender a filoso-
fia política de James Madison, nas suas matrizes prática e especulativa. E 
neste âmbito, a definição de um modelo antagónico relativamente aos 
princípios hamiltonianos não é de todo caricatural: não fomos nós que 
diabolizámos Hamilton, ou que radicalizámos as suas doutrinas para fazer 
sobressair as nossas concepções, mas sim Madison. O nosso objectivo era 
tentar descobrir como e porque o fez.  

Essa tarefa torna-se possível avaliando a preocupação de Madison 
com a manutenção dos equilíbrios institucionais e constitucionais, por si 
descrita como a verdadeira condição sine qua non para o êxito do projec-
to republicano federal norte-americano. Tendo assistido à confrontação 
nos Estados Unidos de duas dinâmicas políticas caracterizadas pela sua 
unidimensionalidade – ora uma lógica centrípeta que parecia dispensar os 
Estados em favor de um governo central (no período de crise entre 1776 e 
1783), ora uma tendência centrífuga que ameaçava os alicerces de coope-
ração próprios de uma União federal (no período pós-Tratado de Paris e 
até 1787) – Madison encarava a herança ambivalente de Filadélfia como 
um verdadeiro tesouro político, a única forma de impedir que uma dessas 
correntes triunfasse em solo americano (trazendo com ela, ou uma “con-
solidação” dos Estados numa única nação sob um governo autoritário, ou 
a desagregação da União tão dificilmente conquistada nos campos de 
batalha). Com efeito, havia sido da Convenção Constitucional que brotara 
uma estrutura mista, capaz de reconciliar as virtudes de um modelo de 
governação eficaz (com diversos e bem apetrechados órgãos centrais) 
com os benefícios próprios de um sistema federal (disseminação de po-
der, mecanismos de mútua vigilância, dupla garantia de direitos).  

Neste quadro, Madison via a Constituição como um instrumento 
fundamental para preservar aquela delicada relação de poderes, reagindo, 
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pois, muito negativamente quando a mesma era interpretada de forma a 
reforçar um dos lados da balança (leia-se, autoridades federais ou estadu-
ais). Julgo que é nesta verdadeira paixão pelos equilíbrios institucionais 
que reside a explicação para as flutuações no posicionamento madisonia-
no. Quando a distribuição de competências entre as esferas de poder fede-
ral e estadual era questionada pelos chamados “defensores dos direitos 
dos Estados”, Madison enfatizava a importância das autoridades “nacio-
nais”, pela sua eficácia e pelo seu papel de coordenação política e eco-
nómica. Quando, ao invés, surgiam movimentos que apelavam a uma 
maior centralização de poderes, o nosso autor denunciava os eventuais 
malefícios de uma tal conduta, insistindo no valor da cooperação política 
entre o governo federal e os Estados e nas protecções institucionais asso-
ciadas a essa peculiar partilha de soberania.  

O combate à filosofia hamiltoniana surge plenamente inserido nesta 
segunda vaga, muito comum na década de 1790 (quando o Partido Fede-
ralista, de John Adams e Hamilton, controla o Congresso e a Administra-
ção federal), especialmente quando a mesma se alicerçava numa leitura 
da Constituição que chocava com o mencionado desejo de Madison em 
manter intactos os frágeis equilíbrios produzidos em 1787. Importa com-
preender que, para Madison, esta não era uma vulgar querela sobre por-
menores jurídicos, mas sim uma discussão acerca de um ideal político 
que consubstanciava o federalismo elaborado em Filadélfia, a União gi-
zada alguns anos antes e até o próprio espírito da Revolução Americana 
de 1776.  

Ora, a designada “interpretação lata” surgia, para Madison, como um 
mecanismo capaz de, por si só, alterar consideravelmente o significado 
dessas três conquistas. Em primeiro lugar, abria as portas a um reforço 
fundamental do poder central, pondo em risco o sistema federal aprovado 
na Convenção de 1787 e, simultaneamente, a própria integridade da União 
norte-americana, uma vez que os Estados que lhe estavam na base seriam 
tendencialmente marginalizados em detrimento de uma arquitectura “naci-
onalizada”. Por outro lado, aquela “interpretação” parecia denotar um des-
contentamento com o status quo constitucional, reclamando poderes mais 
alargados para o governo federal em geral e para a figura do executivo em 
particular, em questões tão vitais como a negociação de tratados internaci-
onais (vide a polémica em torno da “Proclamação de Neutralidade” de 
1793) e de pactos comerciais com o exterior (Tratado Jay, 1795), o contro-
lo e utilização das forças armadas (a controvérsia em redor da Whiskey 
Rebellion, em 1794) ou a autoridade do Presidente na restrição de liberda-
des civis (cf. a grande discussão a propósito das Alien and Sedition Acts). 
Tal reforço dos poderes presidenciais, reivindicado por uma elite que elo-
giava publicamente a monarquia britânica, dificilmente poderia deixar de 
alarmar um republicano fervoroso como Madison. 
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Em alternativa, o nosso autor propunha uma “interpretação estrita” 
do texto constitucional, assente em dois princípios fundamentais: a) um 
respeito pela dimensão cooperativa do projecto federal, assente numa 
“via intermédia” – ou seja – num federalismo que contemplava uma 
repartição de poderes entre uma dupla esfera de autoridade, sem que ne-
nhuma das partes pudesse reclamar uma superioridade absoluta em rela-
ção às demais; b) a doutrina dos “poderes enumerados”, segundo a qual a 
Constituição atribuía competências específicas às autoridades federais, 
ficando as restantes matérias sob a égide dos governos estaduais. Nestes 
termos, o texto constitucional mantinha a acção federal nos limites das 
suas disposições objectivas, negando-lhe a “soberania genérica” que Ha-
milton reclamava e que Madison considerava ser a antecâmara de uma 
governação despótica.  

Daqui não devemos concluir que Madison encarava a Constituição 
como um documento absolutamente rígido. Tal não era certamente a sua 
posição em termos estruturais, considerando o nosso autor que a lei fun-
damental, embora estável, poderia e deveria ser ocasionalmente revista 
para eliminar imprecisões, corrigir injustiças e inscrever valores que a 
mudança dos tempos exigia4. Além disso, é evidente que a Constituição 
não poderia indicar, em termos absolutos e indiscutíveis, o espectro de 
todas as acções a levar a cabo pelas instâncias federais. Como o próprio 
Madison escreveu, e como a Professora Alessandra Silveira avisadamente 
referiu, nenhum documento legal consegue incluir na sua finitude todo o 
campo do exercício político possível.  

Porém, Madison considerava tanto exequível como recomendável 
manter a interpretação constitucional num quadro restrito, procurando 
uma terceira via entre uma abordagem cartográfica (como se a Constitui-
ção fosse uma fórmula absoluta e definitiva) e a leitura francamente livre 
seguida por Hamilton, que de tanto sublinhar o “espírito da lei”, esquecia 
as suas disposições objectivas e os limites impostos ao governo federal.  

Naturalmente, esta preferência por aquilo que ao longo do nosso es-
tudo chamámos de “via intermédia”, aplicável ora ao modelo político 
norte-americano, ora à proposta de interpretação da sua lei fundamental 
avançada por Madison, coloca dificuldades acrescidas ao investigador, 
nomeadamente porque a sua ambiguidade reflecte-se na taxonomia con-
ceptual utilizada pelo autor. Tal inconveniência foi devidamente apontada 
na Arguição, e nesta matéria não posso contra-argumentar – tão-só en-
quadrar a sua ocorrência, salientando que tal volatilidade de noções não 
resulta, a nosso ver, de uma eventual incapacidade hermenêutica de Ma-
dison, mas sim das próprias características do sistema e da abordagem 
                                                      
4 Cf. Capítulo Três, §12. “Um sistema estável, mas aberto à mudança: a revisão cons-

titucional e o debate sobre gerações”. 
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constitucional que o mesmo propunha. Na verdade, e embora aparente-
mente simples, o modelo federal defendido por Madison – porque opera-
va no contexto de um mesmo território (onde se registaria um exercício 
de poder simultâneo, embora efectuado por entidades diferentes) e porque 
implicava a convivência de uma dupla autoridade – representava uma 
manifesta novidade no âmbito da filosofia política. É certo que tinham 
existido previamente sistemas de governo centralizados que incorpora-
vam regiões administrativas, como também projectos de teor confederati-
vo (onde porém as partes detinham usualmente muito mais poderes do 
que o núcleo de poder agregador). O caso norte-americano, porém, traça-
va uma novel experiência, apelando a um modelo intermédio que ambici-
onava instituir um governo federal vigoroso sem prejuízo da autonomia e 
das prerrogativas dos governos estaduais.  

A peculiaridade desta circunstância dificultou consideravelmente o 
esforço conceptual dos Pais Fundadores, e Madison não foi a este 
respeito uma excepção. Ao longo da sua obra encontramos declarações 
algo obscuras sobre a natureza do federalismo americano, as quais se 
devem ao carácter excepcional deste modelo político e à ambivalência 
que o nosso autor lhe outorgava. Esta última explica justamente o 
surgimento de alguns termos equívocos – ou, no mínimo, pouco precisos 
– no decorrer da nossa dissertação. É o caso do conceito de “federalismo 
mitigado” ou a referência à ideia de uma “dupla soberania”, que a 
Professora Alessandra Silveira mencionou.  

O primeiro termo, da nossa responsabilidade, foi utilizado para 
distinguir a concepção federal madisoniana de versões de federalismo 
defendidas por diversos interlocutores seus contemporâneos – particular-
mente o que designei na dissertação como a “ala nacionalista”. Enquanto 
estes reivindicavam a concessão de maiores poderes nos órgãos federais, 
mesmo que à custa do esvaziamento significativo das prerrogativas esta-
duais, Madison preferiu, como referimos, a manutenção de um equilíbrio 
fundamental na distribuição de poderes entre as esferas federal e estadual. 
Por oposição à ideia de um federalismo tendencialmente “consolidado” 
(ou seja, com uma grande ênfase nas operações dirigidas pela Adminis-
tração central), recorremos assim à expressão “federalismo mitigado”, 
por considerá-la uma designação adequada à moderada abordagem madi-
soniana. 

A questão da “dupla soberania” é de maior complexidade. A 
Arguente sublinha, e bem, que os estudos mais recentes sobre esta 
temática (em rigor, desde o final do século XIX), revelaram quão 
equívoca pode ser a ideia de que é possível preservar plenamente intacta 
uma pluralidade de entidades soberanas no quadro de uma mesma união 
política, pois, em última instância, haverá sempre um órgão no qual está 
depositada uma autoridade derradeira. O problema, no contexto da nossa 



  Debates 235 

 

dissertação, é que Madison – imbuído na criação de um sistema 
verdadeiramente original – embora com algumas reservas, admitia essa 
possibilidade que hoje nos parece impossível (talvez porque não viveu 
tempo suficiente para observar como a Guerra Civil revelou as 
fragilidades de tal concepção). No seu entender, ao rejeitar o centralismo 
hegemónico e também a cedência a uma dinâmica puramente centrífuga, 
o sistema federal gizado em Filadélfia assentava numa clara ambivalên-
cia, integrando duas autoridades sob um mesmo quadro político-
-constitucional, sem verdadeiramente atribuir uma hegemonia definitiva a 
nenhuma delas. É certo que a “cláusula da supremacia” dava primazia ao 
governo federal sobre os Estados, mas somente nas áreas designadas pela 
Constituição. Num outro (vasto) conjunto de matérias, eram aqueles últi-
mos que usufruíam de uma manifesta preeminência, o que na prática 
permitia a manutenção dos equilíbrios institucionais já referidos e a con-
comitante convivência de dois efectivos focos de poder. 

Madison nunca negará que se tratava de um sustentáculo precário, o 
qual não eliminaria a tensão existente entre o governo federal e os Estados, 
pois em várias circunstâncias o exercício de poder situar-se-ia inevitavel-
mente nos interstícios dessa dupla autoridade. Todavia, o modelo político 
elaborado em 1787 tornava essa tensão sustentável, impedindo que uma 
das esferas de poder beneficiasse de uma substancial preponderância e 
assim procurasse devorar a sua antagonista. Sabemos hoje que esta concep-
ção não resistiu aos desafios da história e que, especialmente depois da 
Guerra Civil de 1861-1865, a doutrina da supremacia federal foi global-
mente aceite como categórica. Mas para Madison, pensador tocado – 
mesmo que marginalmente – pelo optimismo das Luzes, este frágil equilí-
brio, próprio de uma experiência sem precedentes, era todavia exequível, 
donde a utilização de expressões como “dupla soberania”, “diferentes eixos 
de soberania” ou “duas distintas esferas de soberania”, que a comunidade 
académica, na actualidade, acolhe com muita renitência. 

Antes de terminar, e porque o tempo escasseia, gostaria ainda de 
responder brevemente a uma crítica tecida durante a Arguição, referente 
ao facto de a dissertação não se deter sobre o problema do “controlo da 
constitucionalidade” por via judicial, descrito pela Professora Alessandra 
Silveira como “o maior contributo estado-unidense para com o constitu-
cionalismo moderno”. Este tema não foi alvo de um desenvolvimento que 
a sua relevância justificava por dois motivos principais. Em primeiro 
lugar, como a Arguente sublinhou, porque o problema da interpretação 
constitucional – quando considerada em relação com os poderes dos tri-
bunais federais (e particularmente do Supremo Tribunal) – surge apenas 
de forma sistemática após o célebre caso Marbury v. Madison, de 1803, 
no qual John Marshall tece pela primeira vez a famosa doutrina da judici-
al review, reivindicando a autoridade dos tribunais federais em decretar 



236  Debates 

 

como inválidas leis aprovadas pelos restantes órgãos federais, se as mes-
mas fossem consideradas contrárias à Constituição. Ora, tal como explici-
tado na Introdução Geral, a minha dissertação incide exclusivamente 
sobre o período 1776-1800 (i.e., desde o início da produção teórica de 
Madison até à sua tomada de posse como Secretário de Estado), pelo que 
a abordagem daquele evento e das suas consequências está, de algum 
modo, programaticamente excluída pelo âmbito temporal previamente 
definido. 

Em segundo lugar, porque mesmo que tivesse admitido a possibili-
dade de abrir uma excepção e assim considerar esta problemática, teria 
sido particularmente difícil aquilatar o contributo de Madison para a dis-
cussão conceptual deste tema. Envolvido em posições de chefia durante 
dezasseis anos (1801-1817), Madison preferiu nunca comentar explicita-
mente a célebre decisão judicial de John Marshall enquanto cumpria fun-
ções federais, para que não fosse acusado de utilizar a autoridade inerente 
ao seu cargo como forma de reforçar os seus argumentos e/ou desvalori-
zar as competências de órgãos federais concorrentes. Quando, por fim, se 
decidiu a comentar tal polémica, nos últimos anos da sua vida, fê-lo es-
sencialmente na sua dimensão política, e não tanto na sua componente 
teórica. Especialmente na sua correspondência com interlocutores Repu-
blicanos, Madison criticou diversos Acórdãos do Supremo Tribunal (en-
tre os quais o referido Marbury v. Madison) que reforçavam implícita ou 
explicitamente os poderes federais, contribuindo assim para o aprofun-
damento de um centralismo político que Madison genericamente repro-
vava. Simultaneamente, o nosso autor denunciou os casos em que aquele 
tribunal optava por deliberações nas quais elogiava a sua própria autori-
dade, amplificando artificialmente a sua jurisdição. Para Madison, o Su-
premo Tribunal não apenas excedia desta forma os seus poderes originais, 
como incorria no célebre paradoxo do “juíz em causa própria” – uma das 
mais perigosas ocorrências num regime político que se pretendia livre5.  

Estas apreciações referem-se, porém, ao conteúdo das decisões judi-
ciais, e não ao putativo direito daquele órgão em emiti-las de todo – a 
magna quaestio conceptual que verdadeiramente nos interessava caso 
incluíssemos esta discussão no nosso estudo. Nessa matéria, Madison foi, 
infelizmente, quase sempre ambíguo, tornando difícil formular teses con-
clusivas ou, pelo menos, suficientemente ricas para justificar uma abor-
dagem específica na nossa dissertação (mesmo se fora do âmbito tempo-
ral mencionado). Se nos reportarmos ao período pós-Marbury v. 

                                                      
5 Estas críticas surgem particularmente na correspondência de Madison. Cf. em espe-

cial: Carta de James Madison a Spencer Roane, 6 de Maio de 1821, Writings, Li-
brary of America, p. 773 e ss; Carta de James Madison a Thomas Jefferson, 27 de 
Junho de 1823, op.cit., pp. 800-802. 
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Madison, encontramos pouco material esclarecedor. Madison reconhece 
repetidamente a importância do poder judicial no quadro estrutural da 
república norte-americana (nada de novo), admitindo que o Supremo 
Tribunal tinha naturalmente autoridade para se pronunciar sobre o quadro 
legal existente (afinal, a sua função essencial), mas sem afirmar que aque-
le órgão deveria ser o exclusivo e derradeiro instrumento de apreciação 
da validade desse quadro legal (a tese sustentada por John Marshall e que 
fez escola, quer no caso norte-americano, quer no constitucionalismo 
moderno).  

Quando, numa carta de 1834, se refere por fim a esta hipótese, as-
sumindo que, pela sua natureza exterior ao processo político deliberativo, 
o departamento judicial poderia servir como “o mais firme expositor da 
Constituição” [the surest expositor of the Constitution], logo Madison se 
apressa a suavizar as expectáveis consequências de tal afirmação (que à 
partida levariam à defesa da judicial review em termos marshallianos), 
recordando que os órgãos legislativo, executivo e judicial são afinal cor-
relativos e equitativos na sua dignidade política, donde “no exercício das 
suas funções, cada qual deverá guiar-se pelo texto da Constituição de 
acordo com a sua própria interpretação [...]”6. Não será necessário insistir 
como esta declaração suplementar fragiliza, obviamente, qualquer tenta-
tiva de extrair da concepção madisoniana ora a aceitação incondicional da 
judicial review, ora uma rejeição taxativa da mesma. 

Se nos debruçarmos sobre os textos onde o problema do controlo da 
constitucionalidade é abordado, mesmo ainda antes de 1803, encontramos 
esta mesma conclusão aporética. Também aí nos deparamos com a refe-
rência à inexistência de uma primazia interpretativa por parte de um ór-
gão federal específico, defendendo Madison que, se tal princípio não fora 
devidamente inscrito na Constituição, não poderia dela ser inferido poste-
riormente a partir da sua omissão ou eventual ambiguidade. Observando a 
lei fundamental como uma barreira essencial a abusos de poder, Madison 
considerava infundado que um qualquer órgão reivindicasse uma legiti-
midade superior para interpretar o texto fundador, podendo tal acção re-
presentar justamente uma transgressão de poder que essa mesma Consti-
tuição procurava evitar. Por conseguinte, afirmava, num discurso de 
1789: “não considero que nenhum desses poderes independentes tenha 
mais direito do que um outro a pronunciar os seus sentimentos” relativa-

                                                      
6 “As the Legislative, Executive and Judicial departments of the United States are co-

-ordinate, and each equally bound to support the Constitution, it follows that each 
must, in the exercise of its functions, be guided by the text of the Constitution ac-
cording to its own interpretation of it [...]”, Carta de James Madison a Remetente 
Desconhecido, 1834, Letters and Writings of James Madison, vol. 4, J. B. Lip-
pincot, 1865, p. 349. 
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mente às disposições constitucionais7. 
Um ano antes o nosso autor tinha ido ainda mais longe, num memo-

rando sobre uma putativa reforma legal na Virgínia (proposta por Thomas 
Jefferson). Estando em causa uma passagem sobre o “poder último” de 
interpretação constitucional, Madison manifesta-se contra a concessão de 
tal autoridade aos membros do poder judicial, escrevendo: 

“Não deve ser permitido aos juízes [...] pronunciarem uma lei aprova-
da como inválida ou inconstitucional. Nas Constituições estaduais, e 
também na Constituição federal, não existe nenhuma disposição para 
o caso de haver um desacordo na sua exposição; e como os tribunais 
são geralmente os últimos a tomar uma decisão, ao recusarem ou não 
executar uma lei, imprimem-lhe um carácter derradeiro [de validade]. 
Isto torna o departamento judicial de facto superior às assembleias le-
gislativas [Legislature], o que nunca foi pretendido e nunca pode ser 
considerado adequado.”8. 

A crítica madisoniana ao que mais tarde se designaria judicial re-
view assenta, portanto, em dois argumentos fulcrais. O primeiro, presente 
explicitamente no excerto, refere-se às consequências políticas de tal 
prática: a atribuição de uma primazia na arquitectura constitucional aos 
órgãos judiciais (tendencialmente não eleitos e titulares de cargos vitalí-
cios), em detrimento da estrutura que representava directamente o povo 
(as estruturas parlamentares) – o que configurava uma particular perver-
são do sistema republicano, aos olhos do nosso autor. 

O segundo argumento, apenas implícito, prende-se com o que Madi-

                                                      
7 “I acknowledge, in the ordinary course of government, that the exposition of the 

laws and constitution devolved upon the judicial. But, I beg to know, upon what 
principle it can be contended, that any one department draws from the constitution 
greater powers than another, in marking out the limits of the powers of several de-
partments. The constitution is the charter of the people to the government; it speci-
fies certain great powers as absolutely granted, and marks out the departments to 
exercise them. If the constitutional boundary of either be brought into question, I do 
not see that any one of these independent departments has more right than another to 
declare their sentiments on that point.”, James Madison, Speech on Removal Power of 
the President, (17/06/1789), The Papers of James Madison, vol. 12, p. 238. 

8 “It should not be allowed the Judges [...] to pronounce a law thus enacted, unconsti-
tutional & invalid. In the State Constitutions & indeed in the Federal one also, no 
provision is made for the case of a disagreement in expounding them; and as the 
Courts are generally the last in making their decision, it results to them, by refusing 
or not refusing to execute a law, to stamp it with its final character. This makes the 
Judiciary Dept paramount in fact to the Legislature, which was never intended, and 
can never be proper.”, James Madison, Observations on Jefferson’s Draft of a Con-
stitution for Virginia, The Papers of James Madison, vol. 11, University Press of 
Virginia, 1979, p. 293. 
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son entendia ser um paradoxo lógico inerente àquela doutrina: a possibi-
lidade de um órgão criado por um determinado documento legal pronun-
ciar-se de forma definitiva relativamente à validade desse mesmo docu-
mento. A seu ver, seria como se a “criatura”, uma vez tendo ganho vida, 
se atribuísse a si própria a posteriori um direito supremo de explicitar as 
condições em que fora criada, o que se tornava tanto mais esdrúxulo 
quando essa auto-determinação implicava a desvalorização de estruturas 
criadas em condições idênticas (os órgãos legislativos e executivos). Mais 
do que a possibilidade de os tribunais se pronunciarem livremente sobre o 
significado e validade do texto constitucional, era esta atribuição de um 
carácter superior ao poder judicial (em relação às restantes estruturas 
políticas) que verdadeiramente perturbava Madison, por ver nela um obs-
táculo à manutenção dos equilíbrios institucionais e políticos que tão 
afincadamente elogiava.  

Em suma, a referência a este tema na dissertação afigurava-se pro-
blemático por múltiplas razões: uma vez que estava fora do âmbito tem-
poral previamente estabelecido nas nossas opções metodológicas; porque 
a posição de Madison é marcada por diversas ambiguidades que tornari-
am especialmente difícil formular conclusões inequívocas; e dado que, 
nos momentos onde as suas ideias parecem ser mais nítidas, há uma opo-
sição a esse “controlo da constitucionalidade” por via judicial, pelo que o 
contributo de Madison para esta temática, independentemente da sua 
enorme relevância, terá sido francamente modesto. 

Muito obrigado pela vossa atenção.  
 

RESUMO 

Neste artigo pode encontrar-se a arguição de uma Tese de Doutoramento 
sobre a filosofia política de James Madison, bem como as respostas apresentadas 
pelo candidato a diversas observações críticas. São tratados temas variados, 
embora sempre em torno da obra daquele autor norte-americano: as caracterís-
ticas peculiares do seu federalismo, a relação entre a ideia de natureza humana e 
a formulação de modelos políticos, as polémicas político-constitucionais de 
Madison com interlocutores da época (nomeadamente Alexander Hamilton), o 
problema da “revisão judicial” e o lugar do “controlo da constitucionalidade” 
num quadro reflexivo e institucional, entre outros temas semelhantes. 
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ABSTRACT 

This paper includes the exam of a Ph.D thesis about James Madison’s 
political philosophy, as well as the answers presented by the candidate to several 
critical observations. Various themes are considered, though always surrounding 
Madison’s work: the peculiar characteristics of his federalism, the relationship 
between the idea of human nature and the elaboration of political models, the 
political and constitutional controversies that Madison entangled with several 
figures from its time (namely Alexander Hamilton), the problem of “judicial 
review” and the place of “constitutionality control” taken from a reflexive and 
institutional point of view, and other similar themes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


