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Monaruia
A arbitragem do Po03er Moderador

A existência do quarto poder, encarnado na pessoa do Imperador,
traz a força da neutralidade, evitando flutuações partidárias

Wilson Veado
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into impor-se, como prelimi-
nar de qualquer abordagem
atual do tema da Monarquia no
Brasil, a análise de alguns

pontos, que vêm sendo, de certo
modo, deformados e confundidos no
correr dos debates, ou na fala de alguns
políticos e de representantes do povo
em todos os níveis, e como também
na imprensa em geral. É curial que se
deveria, antes de se enunciar qualquer
opinião, buscar o conhecimento, ilus-
trarein-se primeiro sobre essa
transcendental questão, ora trazida à
decisão do Povo, não apenas quanto ao
PLEBISCITO em si, mas priricipalmen-
te sobre o que é MONARQUIA, o que
é República, que é que se entende por
"presidencialismo" e por "parlamenta-

rismo". E não deixar de buscar na
História brasileira os rumos da verda-
de. Principalmente, não deturpá-la,
para da falsidade servirem-se. 1-lá
mentes tão à míngua, que chega a
causar irritação sua teimosia em discu-
tir esse tema. Sem querer, chegamos
ao repúdio da ignorância. Conto um
caso; - certa feita, um jornalista amigo,
novato na profissão, procurou-me para
falar-lhe sobre a Monarquia. Viera
atraído pelo fato de que acabáramos de
fundar o Círculo Monárquico D. Pedro
Henrique de Orleans e Bragança. Não
se cogitava ainda nem de nova Cons-
tituição, muito menos do plebiscito. Lá
pelas tantas, meu amigo jornalista per-
guntou-me, com ares deveras
preocupado; "Diga-me uma coisa, que
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MONARQ UM

"A Família Imperial traz con.
herança da dignidade, da resj
lidade, do mais elevado sentin
de brasilidade e está preparad
fazer o pais retomar o rumo."

me confunde: se vier a ser restau-
rada a Monarquia no Brasil, como é
que ficam os cancUdatos a presiden-
te da República?' Formado ele em
Direito e cm Jornalismo, sua inda-
gação arrepiou-me a sensibilidade.
Poderia um bacharel em letras jurí -
dicas ignorar tanto? Claro que o
esclareci convenientemente. E dele
fiz uni adepto do ideal monárquico.

Se isto se deu com um moço
dotado de atributos universitários,
que diremos cio Povo? O Povo todo.
O Povo que transita pelas ruas sob
as compressões da vida, O Povo
que um dia vestiu coloridas espe-
ranças, e, depois, usando o escárnio
das cores, sofreu por ver que o
dirigente máximo da República a
todos trauinatizara pela força da
mentira, da farsa, a todos decepci-
onara. Esse nosso Povo nada saberá
do que seja plebiscito, nem de
Monarquia, nem de República,
muitos menos de presidencia lisino
ou de parlamentarismo.

Neste agora interrogante, que
iremos dizer ao Povo brasileiro
quando ele testemunha que a Repú-
blica lhe nega a educação, a saúde,
a segurança, escanioteia-lhe os em-
pregos, deteriora-lhe o salário e a
moeda, quando ao tempo do Impé-
rio, possuíamos moeda tão forte
como a libra esterlina, e figuráva-
nios entre as mais fortes nações do
mundo? Como poderá ele, hoje,
escolher a respeito de regime e de
sistema de governo? Sabe lá ele o
que é isso, que magia institucional
se esconde em cada uma dessas
palavras? A divulgação televisiva,
como estamos a ver, desenrola-se
com extrema pobreza de idéias, de
maneira nitidamente panfletária,
presa a conceitos partidários, inca-
paz de descerrar-lhe a cortina das
dúvidas e da insciência e, então,
ilustrá-lo para que ele possa agir
rigorosamente segundo a consciên-
cia da sua cidadania.

Vemos que há quem não se

peja de deformar tudo, seja por
ignorância mesmo, seja por
matreirice ao modo de Maquiavel.
Que se não fantasie a República,
que não foi dos sonhos do Marechal
Dcodoro, para negar que, desde a
sua proclamação em 1889, o País
tem vivido rudes tormentos, tanto
que por mais de um século só um
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presidente de origem civil termni-
nou seu mandato: Juscelino
Kubitschek de Oliveira, o grande
mineiro a quem deveremos sempre
reverenciar e agradecer. Os de-
mais, os golpes, as quarteladas, as
politiquices os alijaram da cadeira
presidencial.

OPovo não sabe, porque não
lhe contaram, que é a MONAR
QUIA CONSTITUCIONAL PARLA-
MENTAR que desejamos para o
Brasil, e que tem por modelo escul-
pido em unia só peça, inconsútil, a
que a trama de 15 de novembro
furtou à nação ante "o povo
bestializado" (expressão de repu-
blicano Aristides Lobo em 1891).

Erro vulgar cmii que se vem
insistindo hoje é quanto à natureza
da Monarquia. Cronistas políticos,

sociais, literários, comentaristas de
toda gama, pela imprensa, pelo
rádio, pela TV, homens públicos e
não públicos, parlamentares, repe-
tindo o seu impulso demagógico,
proclamam que não aceitam o 'rei
mandão', querendo com isto refe-
rir-se ao absolutismo. Esqueceram-se
de que o período histórico do abso-
lutismo até agora, ou melhor, até a
Revolução Francesa (1789), temos
mais de dois séculos de repúdio
moral e ético à metafísica do abso-
luto, e mais, que na Monarquia
brasileira, principalmente, no 11
Império, a Nação viveu livremente
a mais admirável das democracias
do mundo de então.

Esse cabalistas constitucionais,
ao envergarem a poída bata dos
inocentes úteis e da ignorância,

cometem crime contra a
figo a	História e contra a Cul-

tu ra. Nenhummii brasileiroeitab,- de bom senso chegará
tento	ao desatino de desvirtu-
a para	ar a essencialidade da

Monarquia, como depa-
ramos nos jornais, na
imprensa em geral.

Entendo ser desper-
dício vocabular falar-se cmli
Monarquia parlamentarista e cons-
titucional, porque não há outro tipo
de Monarquia defendido e desejado
pelos monarquistas patrícios e pela
Familia Imperial. Esta, que traz con-
sigo a herança da dignidade, de
respeitabilidade, do mais elevado e
exemnpla r sentimento de brasilidade
e que está realimiente preparada
para cumprir a sua mnissao e reto
mar, para o Brasil, o rumo da
austeridade e do progresso.

Com o cristão sentimento que
ofereço aos que assim se expres-
samn, tenho por indizível toleima de
alguns comentaristas e de alguns
políticos, usar essa tecla de uma
monarquiazinha absolutista. Como
devem ignorar a história, não sa-
bem que, apenas instalada, foi a
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MONARQ LUA

"Como falar-se de Monarquia
luta, de maneira tão apoucad
em verdade, muitos foram os
nos megalomaníacos que nos
ram a sua face absolutista."

República que fez desencadear a
maior onda de absolutismo presi-
dencial. Foi quando, ante a renúncia
do desencantado e desiludido Ma-
rechal Manoel Deodoro da Fonseca
(admirável herói da guerra do
Paraguai e líder militar), o Vice-
Presidente Floriano Peixoto, para
garantir-se no governo, jorrou em
todo o país violenta perseguição a
todos os que se lhe opunham, de
modo especial, contra os monar-
quistas. Temia declaradamnente a
restauração do Império. Em Santa
Catarina, só para citar um exemplo,
seu preposto, Cel. Antônio Moreira
César, fez fuzilar quase uma cente-
na de adversários, gente das mais
destacadas famílias catarinenses, e
entre eles o venerável Marechal de
Campo Manoel de Almeida Gama
d'Eça, Barão de Batovi, também
herói do Paraguai, morto juntamen-
te com seu filho, o médico Dr.
Alfredo Gama d'Eça,quandoestese
abraçara ao pai para dele despedir-
se, frente ao pelotão de fuzilamento.
Essas execuções sem julgamento
deram-se, ciii afronta vergonhosa
ao Direito, na Ilha de Anhatomnirim.
O mesmo se deu na Campanha do
Contestado, como, depois, na luta
de Canudos. Como falar-se em
Monarquia absoluta, de maneira tão
apoucada, quando o primeiro cxciii -
PIO de absolutismo realmente tirânico
nos veio da própria República?
Muitos foraimi, cmii verdade, os go-
vernos megaloma nía cos que nos
mostraram a sua face absolutista.
Haja vista o último que por nós
passou como simuni catastrófico e
que, de mescla com a postura me-
galoinaníaca, exibicionista, narcisista
do seu despreparado titular, exibiu
seus fumos absolutistas e grosseiros
e que acabou por deixar à Nação
brasileira seu rastro de abjeção, de
destruição cios valores humanos, a
marca da sua descarada e
irÇstituciona lizada corrupção. Então,
não há falar-se mais em monarquia

absoluta, heresia que depõe contra
quem, roufenho e lúrido, assim se
expressa, mais não sendo do que
desprezível anedota sem gargalha-
da.

Para nós, monarquistas já histó-
ricos (como o sou), a palavra
MONARQUIA, por si mnesma,signi-
fica regime de governo erguido
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sobre as bases da Constituição e cio
Parlamento. Não há outro entendi-
mento. Só o despudor opinativo
poderá tentar obscurecer esta rea-
lidade orgânica.

Mas, há ainda outras criancices
da hora: ultimamente, temos lido
pela mídia a propósito de uni novo
monstrengo, urna tal monarquia
presidencialista, algo fran-
kensteiniano concebido em alguma
tromnpa teratológica. A infantilidade
que se contém nessa monarquia
presidencialista equipara -se àquela
curiosidade cio amigo jornalista, que
me entrevistara. No atual torneio
plebiscítico, nada melhor para exi-
bir o pauperismno (los argumentos
dos confronta ntes cia Monarquia.
Infeliz e pusilânime é quem lança

mão de farpas molhadas na cicuta
do desrespeito, da inveja, da igno-
rância, para adotar mal elaborados
argumentos, que podem conduzir o
Povo para o caminho da mentira e
da ilusão, nesta hora em que ele é
convocado a manifestar sua vonta-
de pelo Plebiscito.

Os republicanos de 1889 não
acreditavam na República. Tinham
fundados receios da reação do Povo,
que tudo ignorara. O seu radicalis-
mo exacerbado levara às arruaças,
aos atentados pessoais, ao
empastelamento de jornais contra
os monarquistas e isto o Povo repu-
diava. Por isto sentiu-se que seria
necessário colher o sim do Povo.
Daí  fato de o Decreto n 1, de 15/
11/89, do Governo Provisório, pres-
crever, no seu art. 7, que aguardava
"como lhe cumpre, o pronuncia-

mento definitivo da
abso-	votação da nação, livre-

mente expressado pelo
i, se,	sufrágio popular". Pre-
'over-	tendia-se um PLE-
mostra- BISCITO. Isto nunca foi

feito, jamais se cum-
priu.

Quando se instalou
a última Assembléia

Constituinte, os monarquistas torna -
rani posição e conseguiram, graças
à atuação cio Deputado Cunha
Buemio, apoiado por mais de 30 mil
pleiteantes, a extinção desse pre-
ceito e da cláusula constitucional
que tolhia a atividade monarquista
no Brasil. Essa proibição tornou o
apelido de cláusula pétrea, essa
que derrubamos. Três entidades
monarquistas brasileiras, dentre elas
o Círculo Monárquico D. Pedro
Henrique (que tinha personalidade
jurídica), sustentara mmm a eliminação
dessa proibição constitucional e a
necessidade, até mriesrno ética, de
dar-se cumprimento à vontade dos
republicanos de 1889. Foi assim,
com esse suporte, que se conseguiu
inserir no Ato das Disposições Ge-
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MONARQUiA
rais e Transitórias da Carta Magna de
1988, o art. 2, que fixa a data de 7
de setembro de 1993, para a reali-
zação do Plebiscito, para a escolha,
pelo Povo, entre Monarquia e Re-
pública (forma de governo) e
presidencialismo e parlamentaris-
mo (sistema de governo). No 2
desse art. 2, há a determinação ao
Tribunal Superior Eleitoral para que,
uma vez promulgada a Constitui
ção, expedisse as normas
regulamentadoras do Plebiscito. De
lamentar, e muito e sempre, que o
Goleado T.S.E. houvesse se omiti-
do, não se aprestando, então, corno
lhe impunha a Constituição Federal,
para formalizar os preceitos do dito
plebiscito. Se pecado grande foi
esse, maior foi, de caráter mortal, a
antecipação da data, de 7 de setem-
bro para 21 de abril deste ano.
Presidencialistas e parlamentaristas
deram-se os braços, era duvidoso
conúbio, pretensamente cívico, para
alterarem essa data, com o que
produziram séria lesão à Constitui-
ção. Já houvera antes tentativa
semelhante, que acabou por nào
lograr aprovação no Congresso.
Posteriormente, contudo, com o
apoio do cobrado governo da Re-
pública, que antevia, por certo,
alguma espécie de vantagem pes-
soal ali, a antecipação se concretizou.
Paira, contudo, a todos os títulos,
seríssima dúvida sobre a sua
constituciona lida de. Na verdade, a
sua inconstitucionalidade é flagran-
te, justamente porque a mudança se
efetivou em preceito do Ato das
Disposições Transitórias, que, ca-
racterizando-se por sua proviso-
riedade, no tempo e no conteúdo,
é intocável, como todos os mais
dele constantes.

É mais do que sabido, e isto no
conhecimento até mesmo de pes-
soas não de todo afeitas com
problemas desse porte, que as Mo-
narquias em outras nações
apresentam o que de mais admirá-

vel há, quer no tocante ao
progresso nat tonal, quer quanto à
moralidade dos negócios públicos,
no que diz respeitoao conforto para
o seu Povo (educação, saúde, segu-
rança, tranqüilidade), como ainda
quanto à estabilidade parlamentar.
São todas parlamnentaristas e cifram
sua vida pelos modelos constituci-
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onais adotados, no centro dos quais
se ergue a pessoa do rei (no Brasil,
é a pessoa cio Imperador, segundo
as nossas mais lídimas tradições que
devem ser consideradas intocáveis).
É o monarca que congrega em si os
supremnos ideais da nacionalidade.
Foi o que houve no Brasil, a partir
de 1882, e que teve a sua mais
elevada expressão depois que D.
Pedro II assumiu o Trono. São os
seus descendentes, que não deslus-
tram sua progênie pelo preparo e
pela dignidade, os que detêm o
direito dinástico de prosseguir com
as tradições brasileiras e assim pro-
porcionar ao Brasil a retomada do
rumo de seu destino histórico, inter-
rompido em 1889.

Vem aqui um dos pontos de
mais amplo ielevo na Monarquia

brasileira e que é, sem qualquer
dúvida, o cerne do regime
monárquico, e assim será se o Povo
escolher (escolhendo bem) - a
Monarquia: o PODER MODERA-
DOR, que faz com que a Nação,
constitucionalmente considerada, se
erga sobre quatro colunas funda-
mentais: o Poder Moderador,

centralizado no Imperador, o Po-
der Legislativo, o Poder Executivo
exercido pelo Chefe do Gabinete
(ou Primeiro-Ministro, na Europa)
e pelo Poder Judiciário. Figura
neutra, distante das paixões polí-
ticas, o Imperador, além de ser o
representante da Nação e de ser o
seu verdadeiro dirigente, expres-
sa a força da respeitabilidade, a
austeridade governamental, ser-
vindo comover- dadeiro dielétnico
(isolante) entre as forças políticas,

cujos arroubos e
-	excessos clesa pare-

rnxoes	cem frente ao Poder
sa a	Moderador. A exis-
ve como	tência desse quarto

entre as	poder	traz
expressividade a di-
nâmica do governo
parlamentar, o que

faz com que o mecanismo se desen-
volva sem segredos e sem traumas:
os ministros integram o Gabinete,
que é o encarregado do Poder
Executivo, mas dependentes da
confiança do Parlamento (Poder
Legislativo). Basta que este mani-
feste seu voto de desconfiança para
que se dissolva o Parlamento, por
ato do Poder Moderador, e outras
eleições se convoquem.

Quando falam em parlamenta-
rismo com República, esquecem-se
seus corifeus de que o sistema só
funcionará com regularidade se se
tratar de Monarquia, por causa da
postura neutra do Chefe da Nação,
o Imperador, o que significa que o
dirigente não pode ser homem de
partido, sujeito aos seus compro-
missos partidários e à natural

Figura neutra, distante das p
políticas, o Imperador expres,
força da respeitabilidade e ser
verdadeiro dielétrico ('isolante
forças políticas
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MONARQ UL4

"A Monarquia traz consigo a
austeridade. Ela tem o poder
de apropiar-se dos /iomenspn
dignos, dos homens cultos e
respeitáveis."

propensao para apoiar os próprios
correligionários. Além do timis, é de
considerar-se que o paria ii lentaris-
mo só poderá ser eficaz se o corpo
político -pa rtidá rio não for extenso,
como hoje no Brasil, mas limitado a
poucos partidos e fortes na sua
programação e diretrizes. Na repú-
blica sua eficácia é duvidosa.
Consideremos, por exemplo, a Itá-
lia, sujeita a prolongadas crises, Na
França, ainda que mais estável, o
governo passou por dificuldades
imensas quando seu presidente e o
primeiro-ministro eram de partidos
diferentes. Temos visto pelo inun-
do abra como vão se comportando
as repúblicas, sujeitas às fricções
provindas de inglórias disputas, que
debilitam  país. E iiciii falemos,
para exeniplib'icar, eni algumas re-
públicas (ou Ciii sua maioria?) das
Américas Central e do Sul. Tanibém
não serve de exemplo a República
que se instalou, ciii determinado
momento histórico, no que veio a
chamar-se Estados Unidos, porque
suas peculiaridades são específicas
c não comporta li) imitação. E assumi,
sua República tem passado tanilx'in
por crises que, ainda que não pro-
priamente instil uciona is, revela ni
certa instabilidade conceitual quan-
to aos honiens que lhe integram as
estruturas do governo. Por isto, por
sua própria lisionon mia particular,
não cabe lazer inúteis comparações
entrenós e essa nação, que nasceu
da rebeldia inicial dos Pilgriiiis (Pe-
regrinos que fugiam à perseguição
contra si desencadeada na Inglater-
ra). \ ão se lime nega grandeza, miras
Comparara república brasileira (Dili
a do continente norte é querer
demais, e ir, ca moniainente falan-
do, muito além da Tapi'oba na.

A verdade é que, no panor-amila
político de todo o inundo, testemnu-
nhainos como vão se comportando
as Repúblicas, sujeitas que são às
fricções provindas de inglórias dis-
putas, que limes debilitammi as

estruturas. As monarquias, ao con-
trário, aprese ntain-se como exemplo
vivo de estabilidade, de tranqüilida -
de e progresso. Veja-se, com
honestidade, o que ocorre ciii paí-
ses como a Inglaterra, a Bélgica, a
Holanda, a Suécia, a Dinamarca, a
Noruega, alguns Principados e em
algumas nações asiáticas, tal o
Japão. É preciso lembrar, coam lio-
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nesticlade, que o exemplo das ino-
narquias européias pôde ser feito
por nós, no Brasil, que tivemos uni
Império que mereceu louvores de
grandes estadistas europeus, alguns
deles chegando a louvar nossa Cons-
tituição do Império (de 1824) e a
existência do Poder Moderador. A
este, os louvores foram unânimes
em considerar como o próprio ccrne
de uma nação equilibrada, e imien-
cionaram o Brasil. isto é histórico,
não há negar.

Não é por ser monarquista des-
de a infância, que louvo a Monarquia
como a mais perfeita de todas as
formas de governo, o governo por
excelência. Não foramim só influên-

cias familiares, mas o estudo per-
manente que a mim convenceram
da absoluta necessidade daMonar-
quia para o Brasil. É que amo
profundamente os princípios éti-
cos, morais e filosóficos e por eles
convenci-me de que a Nação Bra-
sileira só conquistará sua estabilidade
com a Monarquia. A figura doimpe-
raclor, como Chefe de Estado,
preparado que foi para essa mis-
são, em nada se compara ao
presidente da República, mutável
de períodos a períodos, com sua
procissão de traumas e
einocionalidade a abalar nossos
alicerces Não preciso desfiar a
História para comprová-lo. Aí estão
os fatos e os fastos. Ponhamos
nossos olhos na Espanha e tome-
mnos-lhe o admirável exemplo de
como se ergueu a brava nação

espanhola, sob a
égide da Monar-

marca da quia, ante as nítidas

naanético ameaças de esfa-
celamnento e cruéis

bos e	distúrbios. O Impe-
rador representa os
anseios da alma bra-
sileira. Se ele se faz
impróprio ao curso
dessas esperanças,
lembremo-nos de

que D. Pedro 1 se viu levado à
abdicação para devolver o Trono,
que criara, à Nação. E o filho eu-
grandeceu-a. Há remédios
constitucionais para levara paz aos
lares. O Império brasileiro serviu
de modelo para as nações européi-
as, que lhe louvaram os caminhos
da constitucionalidade dinâmica. A
Monarquia traz consigo a austerida-
de. Ela tem o poder magnético de
apropriar-se dos homens probos e
dignos, dos homens cultos e respei-
táveis. Imensa esperança que é,
não apenas para nós, monarquistas,
mas para todo o Povo brasileiro,
cansado que está de sofrer em mais
de um século de República.
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