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MÁRLON JACINTO REIS (Cofundador/MCCE)

Com grande honra apresento o relatório das atividades desenvolvidas 
pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral - MCCE em 2015. 

É amplo o número de desafios e demandas apresentados ao MCCE 
em virtude dos seus 14 anos de existência e das suas várias 
conquistas. Embora trabalhemos em torno de um foco do qual jamais 
nos distanciamos - o aprimoramento das eleições no tocante à lisura 
e igualdade de disputa - sabemos o quanto é árido o solo em que 
pisamos. 

Nossa trajetória é longa. Somos uma rede de organizações sociais que 
nasceu com o objetivo de zelar pela correta aplicação da Lei nº 9.840, 
de 1999, a primeira oriunda de um projeto de lei de iniciativa popular 
em nosso País. Ela torna possível a cassação de candidatos 
descobertos na prática da compra do voto e do uso eleitoral do 
aparato de governo. 

As organizações que promoveram a mobilização de onde surgiu a 
conquista da lei haviam resolvido, ainda em 2002, atuar conjuntamente 
em favor da promoção dos valores afirmados na nova legislação. 
Assim nasceu o MCCE. Desde então contribuímos para que a lei fosse 
conhecida e adequadamente aplicada. Mas também foram vários os 
momentos em que tivemos que lutar para que o Congresso Nacional 
não alterasse o texto da Lei contra a Compra de Votos. 

Essa vitória foi fruto da mobilização de 2 milhões de brasileiros e da 
obtenção do apoio de praticamente todos os demais! Fizemos o 
impossível ao obter do Parlamento a imposição de critérios mais 
rigorosos para a apresentação de candidaturas.
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Seguimos então para a luta pela Reforma Política, sabendo que esta terá 
caráter permanente. Mas já estamos colhendo os frutos da nossa 
obstinação.

Atuamos como amicus curiae na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 
proposta pela Ordem dos Advogados de onde se derivou a proibição das 
doações empresariais. Uma vitória histórica. 

Essa foi a nossa maior conquista em 2015, mas não a única. A lei agora 
impõe limites aos gastos de campanha, assegura transparência aos nomes 
dos doadores antes da votação, limita a seis o número de partidos cujo 
tempo deve ser somado para a definição do tempo de propaganda no rádio 
e na televisão. 

São vitórias parciais. Mas correspondem a significativos avanços. 

Nossa trajetória nos anima a ampliar a nossa mobilização neste ano de 
desafios que se inicia. Que venham as Eleições 2016!

Márlon Jacinto Reis é Juiz Eleitoral no Maranhão e cofundador do MCCE. 






























































