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~ o que não se deve perder de vista é que a atual 
experiência de campanha sem doação de empresas tem 
tido resultados positivos e não merece ser descartada 

Melhor 
que antes 
Aexperiência em curso, nessas eleições, 
de proibição de doações de empresas 
aos candidMos, pode não estar sendo 
perfeita, mas demonstra considerável 
avanço em relação à prática anterim, As 
campanhas cslão mais modestas ~ como 
convém em um pais com lanlas ca
rências - e se não oferecem plena igual
dade de oportunidade a todos os cano 
d idatos, pelo menos reduziram as di· 
ferenças gig~nrcsca5 constMadas em 
eleições passadas em que campanhas 
milionárias esmagavam as mais mo· 
destas usando a força do dinheiro. 

A admissiio de doações de pessoas 
jurídicas a candidatos nas eleições bra· 
sileiras vigorou de 1993 a 2014. Nesses 
20 anos, o que se viu é que, de um lado, 
as empresa.s passaram a ser cortejadas 
por candidatos e partidos políticos em 
busca de rccursos para financiar suas 
campanhas. Por outro lado, muitas em
presas também vislumbraram a opor
tunidade de se aproximar de candidatos 
investindo em um relacionamento que 
poderia render bons lucros no fumro. 

Esse relacionamento, como é possível 
perceber nas recentes condenações na 
Operação Lava Jato, se transformou em 
relações promíscuas eXITemamenle da· 
noS/ls ao país. O depurado Ezequiel 

Teixeira (lU) divulgou levantamento que 
indíca que as dC"t. empresas q~ mais 
fi1.cram doações ~ candidatos a depu· 
rado federal nas eleiç&'S passadas foram 
diretamente responsáveis pela vilória de 
360 dos 513 parlamentart.'S da O rnara. 

Ao considerar inconoStitudonais as nor· 
mas que perminam a doação de em· 
presas, o Supremo Tribunall'ederal, há 
um ano, entendeu que as doações de
veriam ficar restr itas aos agentes que 
parncipam das eleições, ou seja, os 
eleirores. Na OCI!siiio,a miniSInI (".ármen 
Lúcia, atua1 presidente da Corre, con
siderou que "o poder emana do povo" e 
que "a influência (de empresas) é con
trária à Constituição" e faz com que o 
candidato aCllbe representando os in· 
teresses das emprl'SllS ';1' não os in
tetl'SSes de lodo o povo que seria o 
intert.'SSe legítimo". 

Mas ainda há muito a se aperfeiçoor 
como se vê nas denúncias de que fun· 
cionários públicos estariam sendo un· 
lizados como "laranjas', pois chegam a 
dOllr quannM superiores aos seus sa
lários. No Rio, pesquisa da I'GV cons· 
tatou que as emprt'Slls estariam se un· 
1i7.ando de seus sócios e diretores pant 
connnuar doando, o que representaria li 
continuidade das SUII$ influências sobre 
os candidatos e parndos. 

O que não se deve perder de vioSta, 
entretanto, é que ~ atual experiência de 
campanha sem doação de empresas tem 
tido resultados positivos e não merece 
ser descartada. Ao contrário, deve ser 
aperfeiçoada para fortalecer ainda mais 
a nossa frágil democracia. 


