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A Soberania e 
a "Soberania". 

MARCO ANTÓNIO CAMPANELLA* 

R ecém-instalada. a 
Assembleia Nacio
nal Const i tuinte 

mergulhou num debate 
visando a determinar os 
limites de sua própria so
berania. Alguns setores, 
num discurso aparente
mente progressista, pro
curaram criar um enten
dimento na sociedade de 
que a soberania da Cons
tituinte somente seria as
segurada se a instituição 
fosse capaz de reformu
lar a atual Constituição. 
E, hoje ainda, esses seto
res, minoritários, bus
cam fazer com que essa 
ideia prospere dentro do 
nosso partido, o PMDB. 

Trata-se. na verdade, 
de um cortina de fumaça, 
de consequências impre
visíveis. A Constituinte, e 
bem sabe disso o povo 
brasileiro e todos nós que 
participamos da memo
rável e recente campa
nha eleitoral, foi eleita 
para escrever a nova 
Constituição. Esse é o seu 
objetivo essencial. Não 
teria sentido voltá-la para 
o debate estéril da refor
ma da Carta de 67. Isso 
apenas retardaria a pro
mulgação da nova Carta 
e a eliminação do entulho 
autoritário contido na 
atual. 

O debate sobre a refor
mulação da Constituição 
permitiria colocar em xe
que o governo da Nova 
República. Mas, pergun
tamos: a quem interessa 
isso. no momento em que 
é imprescindível e inadiá
vel a unidade nacional e. 
particularmente, a unida
de de todo o PMDB para 
enfrentar o imperialismo, 
as multinacionais e os 
agiotas internacionais no 
processo de renegociação 
da divida externa e de re
posicionamento do Brasil 
no cenário económico 
mundial? Tentar identifi
car o adversário no arco 
de forças nacionais e de
mocráticas que foram 
responsáveis pelo fim do 
autoritarismo e que hoje, 
mais do que nunca, têm 
que estar unidas em torno 
do objetivo comum de 
romper a dependência e 
construir uma Nova Na
ção, é um imenso equivo
co. E preciso ter claro 
que todas as correntes do 

PMDB. inclusive alguns 
setores não peemedebis-
tas, fazem parte do cam
po político dessa grande 
Revolução que nosso par
tido está empreendendo 
para a conquista da defi
nitiva independência na
cional. Sobre essa ques
tão, nada custa reafirmar 
que o presidente José Sar-
ney e o deputado Ulysses 
Guimarães. Presidente 
da Constituinte, com
põem os pilares funda
mentais dessa unidade 
imprescindível à concre
tização das mudanças 
que temos pela frente. 

Por esse caminho, esta
ria se. apenas, fazendo, 
mais uma vez, o jogo do 
imperialismo, que pre
tende, neste momento, 
armando até complõs 
contra o governo brasilei
ro e os seus ministros, 
que o nosso País continue 
pagando os escorchantes 
juros da dívida externa, 
raiz de todos os males que 
vitimaram a economia 
brasileira. 

O que está em jogo, ho
je, é a soberania do Bra
sil. E. para garanti-la e 
consolidá-la, será neces
sário aprofundar o senti
mento de unidade nacio
nal e respaldar o governo 

da Nova República nas 
negociações externas , 
dando-lhe o apoio político 
à sua decisão atual de 
suspender o pagamento 
dessa dívida. E preciso 
deixar claro, novamente, 
que são precisamente os 
credores internacionais 
os maiores responsáveis 
por essa situação, quan
do, unilateralmente, ma
joraram os juros vigentes 
no mercado financeiro in-
t e r n a c i o n a l . com a 
aquiescência, é óbrio, dos 
governos autoritários. 

Os representantes do 
g o v e r n o n o r t e -
americano. diante da po
sição tomada pelo Gover
no Sarney de suspender a 
remessa de juros para o 
exterior, vêm com a mes
ma ladainha de sempre. 
"Divida é dívida e tem 
que ser paga", propug
nando uma falsa moral, 
já desmoralizada pelos 
fatos. Afinal, como conti
nuar pagando os escor
chantes juros da dívida 
externa, se o Brasil, em 
importantes setores da 
sua economia, importa 
componentes altamente 
tecnológicos a preços de 
ouro e exporta matérias-
primas e produtos fraca
mente industrializados a 
preços deteriorados pelo 
protecionismo internacio
nal? 

O expediente, corroído 
pelo uso, da chantagem 
também não funciona. A 
suspensão do pagamento 
dos juros da dívida, se
gundo os protagonistas 
desse expediente, enseja
ria a interrupção do fluxo 
de recursos externos para 
o Brasil e o estrangula
mento de nossas importa
ções. Ora, nosso País já 
não vê dinheiro novo há 
algum tempo, e nossas 
importações já foram 
contraídas ao máximo. A 
deterioração já existente 
dessas relações deve. isto 
sim. provocar o debate 
sobre o redirecionamen-
to. inevitável, do nosso 
comércio exterior. 
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E aqui é preciso estabe
lecer a diferença. Colocar 
num mesmo patamar o 
protecionismo exercido 
pelo Governo brasileiro 
na informática e o que é 
praticado pelo governo 
dos EUA com os manufa-
turados e m a t é r i a s -
primas do nosso País, por 
exemplo, é simplesmente 
ridículo. Os países hoje 
desenvolvidos têm cons
ciência de que só chega
ram no atual estágio de 
desenvolvimento cientifi
co e tecnológico porque se 
protegeram das "amea
ças" externas. E o caso 
do Japão e do próprio 
EUA. O Brasil não pode e 
não vai renunciar à tare
fa histórica e inadiável de 
promover nas próximas 
décadas o definitivo rom
pimento com a dependên
cia e construir uma eco
nomia autocentrada. 

Por todas essas razões, 
somos impelidos a afir
mar que o debate sobre a 
chamada "soberania" da 
Constituinte, apenas re
tardaria ou compromete
ria a conquista definitiva 
da soberania do Brasil, 
posto que a elaboração da 
nova Carta constitui um 
passo decisivo no baliza
mento das conquistas que 
temos pela frente. Nessa 
tarefa a Constituinte deve 
garantir uma soberania 
de forma ampla, geral e 
irrestrita. 

* 1S suplente da bancada 
do PMDB na Câmara pelo 
Distrito Federal 


