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À Excelentíssima Senhora 
Presidente da República Dilma Rousseff 
República Federativa do Brasil 
Brasília - DF

Brasília, 18 de setembro de 2015.

COPIA

Assunto: Solicitação de providências. Financiamento empresarial de campanha 
eleitoral. Veto.

Excelentíssima Senhora Presidente.

Ao cumprimentar Vossa Excelência, reporto-me ao Projeto de Lei n° 
5735/2013, aprovado na Câmara dos Deputados, e que permite o financiamento 
empresarial de campanha eleitoral, para solicitar seja vetado no ponto em que permite a 
contribuição empresarial em candidatos e partidos políticos.

Nesse sentido, a decisão majoritária do e. Supremo Tribunal Federal 
considerou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas para partidos e candidatos 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4650).

O veto presidencial pode ocorrer em decorrência do juízo político de 
inadequação ou da decisão jurídica de inconstitucionalidade. Neste caso, o veto deverá 
ocorrer pelos dois motivos. A sociedade, em sua ampla maioria, não aceita o investimento 
empresarial em partidos e candidatos. As campanhas eleitorais devem colocar as idéias e 
propostas acima das estruturas milionárias. Sobre a inconstitucionalidade, ela já foi 
afirmada pelo Tribunal Constitucional brasileiro, responsável pela interpretação e 
proteção da constituição federal.
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ADVOGADO VALORIZADO, 

CIDADAO RESPEITADO!
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Afirmou o STF que o investimento empresarial fere diversos dispositivos 
da constituição: a) a previsão do tratamento igualitário entre os candidatos; b) a definição 
de que o poder emana unicamente do povo, ou seja, dos cidadãos e não das pessoas 
jurídicas; c) a regra que proíbe o abuso do poder econômico nas eleições; d) o preceito 
que prevê a normalidade e legitimidade das eleições. Em outras palavras, os princípios 
democrático, republicano e de isonomia apenas estão preservados e respeitados com a 
proibição de empresas nas campanhas eleitorais.

Convicto de contar com as melhores gestões de Vossa Excelência, tratando- 
se de relevante matéria para a cidadania brasileira, colho o ensejo para reiterar protestos 
de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

L
Marcus Vinícius Furtaâe Chêlho

Presidente Nacional da OAB
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