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s trabalhos desenvolvidos pelo Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral - MCCE no ano de 2016 buscaram a Oarticulação com as entidades da Rede MCCE, como também 

pela ação dos comitês estaduais e municipais que muito valorizaram o 
trabalho em favor da democracia e do voto limpo.

A luta do Movimento pelo fim da prática de Caixa Dois, teve um grande 
fortalecimento com a criação de uma ação contra esta prática no País.

Neste trabalho, o MCCE, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dezenas de 
entidades nacionais, lançaram a campanha "Comitês Contra o Caixa 
Dois de Campanhas Eleitorais".

A campanha, ocorrida em todos os estados, possibilitou a realização 
de denúncias, por meio do uso de aplicativo e portal na Internet, 
contra candidatos que realizassem campanhas desproporcionais aos 
valores declarados legalmente, advindos do fundo partidário ou de 
pessoas físicas (únicos formatos de financiamento eleitoral aceitos 
atualmente).

O ano de 2016 teve novas regras eleitorais quanto à doação de 
pessoa física e a grande vitória da sociedade com o fim do 
financiamento de campanhas por empresas, advindo com a Ação 
Direta de inconstitucionalidade (ADI Nº 4650). 

O MCCE inovou com o lançamento de uma plataforma para 
financiamento de campanhas: a Voto Legal. Ela foi parte importante 
das Eleições 2016.

Utilizada pela primeira vez nas eleições, a Voto Legal é uma plataforma 
aberta e livre, onde o usuário pôde se informar sobre o histórico e 
perfil de cada candidato ou candidata, suas principais propostas, a 
previsão de custos de campanha e realizar a sua doação diretamente 
na conta de campanha, onde se pode acompanhar, em tempo real, de 
maneira simples e integrada, todas as despesas e todas as doações 
declaradas ao TSE e realizadas via cartão de crédito, permitindo a 
rastreabilidade do dinheiro doado do eleitor para o candidato de 
maneira transparente e segura.

Por fim, este Relatório Anual pretende descrever parte dos trabalhos 
desenvolvidos pelo MCCE (publicados no site do Movimento), por seus 
parceiros e colaboradores. 

Agradecemos a incansável participação de cada um/a que lutou para 
que o Brasil se tornasse um país mais democrático e mais justo.

Secretaria Executiva do MCCE
Brasília/DF, janeiro de 2017. 

APRESENTACAO
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APRESENTAÇÃO

movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) é uma 
rede formada por entidades da sociedade civil, movimentos, Oorganizações sociais e religiosas que têm como objetivo 

combater a corrupção eleitoral, bem como realizar um trabalho 
educativo sobre a importância do voto visando sempre a busca por 
um cenário político e eleitoral mais justo e transparente.

O Comitê Nacional do MCCE, sediado em Brasília, é atualmente 
composto por mais de 60 entidades nacionais sendo representado 
pela Secretaria Executiva do Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral.

Integram o MCCE, também, os comitês estaduais e municipais 
difundidos por todas as regiões do país. Eles são conhecidos como 
comitês 9840 (referência à "Lei Contra a Compra de votos") ou 
Comitês do MCCE e exercem um importante papel de fiscalização, 
educação popular e monitoramento do orçamento público e da 
máquina administrativa.

Os comitês estão presentes em quase todos os estados brasileiros e 
são constituídos de forma voluntária por representantes da sociedade 
civil, pastorais, sindicatos, associações, grupos organizados e 
entidades da rede MCCE.

O MCCE é um movimento social apartidário (sem vínculos com 
partidos políticos) e não recebe recursos de governos.

O MCCE

O MCCE FOI O RESPONSÁVEL 
PELAS CONQUISTAS DAS 
DUAS LEIS DE INICIATIVA 
POPULAR ANTICORRUPÇÃO 
DO BRASIL: LEI 9840/99 E 
LC 135/10 (FICHA LIMPA)
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EIXOS DE ATUAÇÃO DO MCCE

Monitoramento

Fiscalização

O objetivo deste eixo é assegurar o cumprimento da Lei 9840/1999 (Lei 
Contra a Compra de Votos) e da Lei Complementar (LC) 135/2010 (Ficha 
Limpa), por meio do recebimento de denúncias, acompanhamento de 
processos e encaminhamentos de representações aos órgãos 
competentes.

Educação

Visa contribuir com a consolidação de uma consciência dos eleitores de 
que “voto não tem preço, tem consequências”. Para isso, são realizadas 
ações nos municípios como encontros, palestras e seminários, em 
parceria com os Comitês 9840 (Comitês MCCE) e entidades parceiras. 
Materiais como: cartilhas, folderes e cartazes podem ser encontrados no 
site do movimento e reproduzidos para distribuição durante os eventos.

Com este eixo, o MCCE realiza tanto o acompanhamento das ações do 
parlamento brasileiro em relação à Lei 9840 e à 
LC 135/2010, como o controle social do orçamento público e da 
máquina administrativa. Objetiva evitar desvio de recursos com 
finalidades eleitorais e acompanhar as ações de candidatos.
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MCCE convoca Comitês para combate ao "Caixa 
Dois" de campanha (Dia 18) - Vídeo

Após a proibição das "doações ocultas" e das 
doações de empresas às campanhas eleitorais pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), o Movimento de 
combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), juntamente 
com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 
outras dezenas de entidades colaboradoras, terão 
mais um excelente motivo para ativar os Comitês 
MCCE (ou comitês 9840), ampliando a mobilização 
da sociedade contra uma das práticas mais nefastas 
à democracia brasileira: o "Caixa Dois" de 
Campanhas Eleitorais.

"Faço um apelo aos Comitês 
do MCCE, para que 
investiguem, para que além de 
investigar, também possam 
ajudar 
o eleitor e a eleitora a 
escolherem os seus 
candidatos".

Carlos Moura codiretor do MCCE
YouTube.com/CanalMCCE

comite nacional principais acoes 

JANEIRO 

Todos contra o 
"Caixa Dois" 
de campanha 
Dia 12

Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral 
(MCCE), a Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) e a Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), além de dezenas 
de entidades nacionais, 
lançaram na sede 
nacional da OAB, a 
campanha "Comitês 
Contra o Caixa Dois de 
Campanhas Eleitorais".

A proposta visa denunciar 
candidatos que realizarem 
campanhas 
desproporcionais aos 
valores declarados 
legalmente, advindos do 
fundo partidário ou de 
pessoas físicas (únicos 
formatos de 
financiamento eleitoral 
aceitos atualmente).

mcce.org.br

MCCE convoca Comitês para combate 
ao "Caixa Dois" de campanha - Vídeo Dia 18 

> Leia a íntegra das matérias
   Acesse mcce.org.br
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JANEIRO

Cidadania no 
Ceará: "Das 
obras visitadas, 
quase todas 
estão paradas e 
abandonadas" 
Dia 29

Prática cidadã promovida 
pela Ação Cearense de 
Combate à Corrupção e a 
Impunidade (ACECCI) e 
Força Tarefa Popular, 
com apoio do Movimento 
de Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE) e de 
várias outras entidades, 
realizou no Ceará, a

 

FEVEREIRO

Gilmar Mendes 
diz ser preciso 
do auxílio da 
sociedade para 
combater o 
"Caixa Dois" Dia 16

Em entrevista para a TV 
Globo, Gilmar Mendes, 
Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e 
próximo presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), afirmou ser preciso 
contar com o auxilio de 
vários setores da 
sociedade, da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB), Ministério Público, 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
e da comunidade em 
geral, para combater o 
que ele chamou de 
"Império do Caixa Dois" 
nas próximas eleições.

15ª Marcha Contra a
Corrupção e pela Vida. 

Para o codiretor do 
MCCE, Luciano Santos, 
que participou do evento, 
a situação das obras 
visitadas no Ceará não é 
diferente das dos demais 

estados do Brasil:

 "É dinheiro saindo pelo ralo e 
o povo padecendo de todos as 
necessidades. 
fechados, funcionários e 
médicos com contrato de 40h 
trabalhando somente um dia 
por semana".

Postos de saúde 

Pelo fim das 
comissões 
provisórias 
perpétuas 
(Nota Pública 
do MCCE) Dia 22

Em defesa dos partidos 
políticos, instituições 
essenciais para a vida 
democrática, o Movimento 
de Combate à Corrupção 
Eleitoral vem afirmar sua 
veemente reprovação ao 
lançamento de candidatos 
por meras comissões 
provisórias.

As comissões provisórias 
têm por meta  exclusiva 
t o r n a r  p o s s í v e l  a  
instituição de diretórios 
regularmente constituídos. 
Não é seu papel substituir 
os órgãos de direção 
partidária.

L a m e n t a v e l m e n t e ,  
assiste-se à perpetuação 
de uma instância pensada 
para funcionar por breve 
tempo. E a razão para isso 
repousa num motivo 
pouco republicano: o 
caciquismo partidário.
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MARÇO 

MCCE apresenta 
Relatório Anual 
2015 Dia 1º

Articulado em 25 estados 
e no Distrito Federal, o 
Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral – 
MCCE, apresenta seu 
Relatório Anual 2015. 

O documento traz ações 
de Comitês MCCE, do 
Comitê Nacional do 
Movimento, apresentando 
também trabalhos com 
entidades parceiras na 
promoção da democracia 
e no combate à 
corrupção eleitoral pelo 
Brasil no ano de 2015. 

STF publica 
acórdão que 
proíbe 
financiamento 
eleitoral por 
empresas Dia 7

(Texto do conjur.com.br) 
Os limites fixados pela 
legislação brasileira para 
doação de empresas a 
campanhas eleitorais são 
insuficientes para coibir a 
captura do político pelo 
poder econômico, 
criando indesejada 
"plutocratização" do 
processo político. Assim 
entendeu o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal 
ao considerar 
inconstitucional regra que 
liberava o financiamento 
eleitoral praticado por 
pessoas jurídicas.

Corrupção e 
outros crimes 
levam 
vereadores para 
a cadeia em 
todo o país Dia 9

(Texto do em.com.br) 
Pelo menos 68 
parlamentares foram para 
a cadeia em todo o país 
nos últimos seis meses 
sob acusação de crimes 
que vão de corrupção a 
estupro, conforme 
levantamento do EM.

Eleições: Novas regras 
para doação de pessoa 
física (Dia 21)
Com o fim do 
financiamento de 
campanhas por empresas 
(ADI 4650) e após as 
alterações advindas da 
Lei Nº 13.165, a mini 
reforma eleitoral de 2015, 
os valores máximos 
permitidos para doação 
de pessoa física a 
candidatos a prefeito e a 
vereador têm novas 
regras. 

Eleições: Novas 
regras para 
doação de 
pessoa física
Com o fim do 
financiamento de 
campanhas por empresas 
(ADI 4650) e após as 
alterações advindas da 
Lei Nº 13.165, a mini 
reforma eleitoral de 2015, 
os valores máximos 

permitidos para doação 
de pessoa física a 
candidatos a prefeito e a 
vereador têm novas 
regras. 

Dia 21

> Leia a íntegra das matérias
   Acesse mcce.org.br
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ABRIL

MCCE terá 
comitê em 
Parintins/AM 

O Ministério Público do 
Estado do Amazonas 
(MP-AM), por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Parintins, participa da 
criação de um Comitê do 
Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral 
(MCCE) no município, 
que será lançado no dia 
06/04/2016, às 16 horas, 
no Auditório da 
Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA), em 
Parintins.

Dia 1º

MPF lança 
aplicativo para 
denúncias via 
celular Dia 11

Brasília – O Ministério 
Público Federal (MPF) 
lançou nesta segunda-
feira (11), o aplicativo 
"SAC MPF" a partir do 
qual a fiscalização dos 
cidadãos poderá se ligar 
ao MPF por meio dos 
telefones celulares.

Segundo a Procuradoria 
Geral da República 
(PGR), com o serviço do 
Aplicativo o cidadão 
poderá fazer denúncias, 
solicitar e  acompanhar 
informações processuais 
ao MPF.

CNBB diz que o 
Brasil só estará 
livre da 
corrupção com 
a participação 
cidadã  Dia 15

Reunida em sua 54ª 
Assembleia Geral na 
cidade de Aparecida 
(SP), a CNBB divulgou 
uma mensagem sobre as 
eleições municipais deste 
ano. 

O texto, dirigido ao povo 
brasileiro, apresenta "uma 
mensagem de esperança, 
ânimo e coragem" 
abordando o papel dos 
leigos nos envolvimento 
político "nesse tempo de 
profunda crise pela qual 
passa o Brasil".

Campanha do 
TSE incentiva a 
participação da 
mulher na 
política Dia 26

Justiça eleitoral lança 
nova campanha de 
incentivo à participação 
da mulher na política

Lançada no período 
eleitoral de 2014, a 
campanha #VemPraUrna, 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), trouxe, 
dentre outras propostas, 
o incentivo à participação 
da mulher na política.
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MAIO

Diretor do 
MCCE, Luciano 
Santos, reforça 
força-tarefa 
anticorrupção 
da OAB SP Dia 5

Com o objetivo de 
reforçar o trabalho no 
campo de combate à 
corrupção, a OAB SP 
reuniu pela primeira vez 
na sede, em 27/04, um 
novo grupo para se 
dedicar ao tema. A força-
tarefa formada por cinco 
comissões vai dar início à 
trajetória reavaliando um 
pacote de sugestões já 
elaborado pela própria 
Secional. 

MPF lança 
aplicativo para 
denúncias via 
celular Dia 11

Brasília – O Ministério 
Público Federal (MPF) 
lançou nesta segunda-
feira (11), o aplicativo 
"SAC MPF" a partir do 
qual a fiscalização dos 
cidadãos poderá se ligar 
ao MPF por meio dos 
telefones celulares.

Segundo a Procuradoria 
Geral da República 
(PGR), com o serviço do 
Aplicativo o cidadão 
poderá fazer denúncias, 
solicitar e  acompanhar 
informações processuais 

MCCE e OAB 
reafirmam 
parceria Dia 12

Na tarde desta quarta-
feira (11), os diretores do 
MCCE, Carlos Alves 
Moura (CBJP), Luciano 
Santos (CSDDH) e Miguel 
Ângelo (CFC) se reuniram 
na sede do Conselho 
Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB), com  o presidente 
da Ordem, Claudio 
Lamachia, quando 
reafirmaram a parceria 
das entidades e 
discutiram articulações 
para as próximas eleições 
municipais.

Para Lamachia, o trabalho 
em conjunto das 
entidades no combate à 
corrupção vem de longa 
data e se fortaleceu com 
a conquista da Lei da 
Ficha Limpa. 

O presidente disse da 
importância deste 
trabalho que une forças 
entre OAB, MCCE, CNBB 
e sociedade civil.

Como parte dos trabalhos 
para as Eleições 2016, o 
Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral 
(MCCE), em parceria com 
o APPCIVICO, e com o 
apoio do Instituto 
Arapyau, iniciaram o 
desenvolvimento de uma 
plataforma chamada 
"Voto Legal". 

Após o Supremo Tribunal 
Federal ter declarado 
inconstitucional a doação 
de empresas para as 
campanhas políticas (ADI 
4650) e com as 
mudanças advindas com 
a reforma eleitoral, ambas 
em 2015, o financiamento 
de campanhas eleitorais 
passou a ser exclusivo de 
pessoas físicas.

Pensando nisso, o MCCE 
e seus parceiros do "Voto 
Legal" iniciaram o 
desenvolvimento de uma 
plataforma que busca 
sensibilizar o eleitor em 
relação à importância do 
seu voto e da sua 
participação no processo 
eleitoral. A ideia é que a 
plataforma promova e 
facilite a doação de 
pessoa física para a 
campanha de candidatos, 
monitorando seu 
comportamento durante o 
período eleitoral.

Voto Legal: A plataforma do MCCE 
para financiamento de campanhas 

Dia 30

> Leia a íntegra das matérias
   Acesse mcce.org.br
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JUNHO

Colóquio do 
MCCE discute 
eleições com 
dezenas de 
entidades Dia 9

Brasília – O Movimento de 
Combate à Corrupção 
Eleitoral – MCCE realizou 
nesta terça-feira (7), na 
sede do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil-OAB, o 
Colóquio MCCE: Eleições 
2016 – O desafio das 
eleições baratas e 
transparentes.

Pela primeira vez as 
eleições brasileiras terão 
a proibição do 

financiamento de 
campanhas por 
empresas. Esta foi a 
decisão do Supremo 
Tribunal Federal – STF 
que declarou 
inconstitucional a doação 
de empresas às 
campanhas políticas (ADI 
4650). 

Neste sentido, e com as 
mudanças vindas com a 
reforma eleitoral do 
Congresso em 2015, o 
Colóquio veio reforçar o 
comprometimento do 
MCCE com a lisura nas 
eleições.

MCCE em 
Santos lança o 
Comitê de 
Combate ao 
Crime Eleitoral e 
ao Caixa 2 Dia 10

Santos/SP – O Fórum da 
Cidadania de Santos 
(Comitê MCCE) lançou 
nesta quarta-feira (8) nas 
dependências da 
Universidade Católica de 
Santos – Unisantos, o 
Comitê Santista de 
Combate ao Crime 
Eleitoral e ao Caixa 2.
O trabalho é uma parceria 
entre o Fórum da 
Cidadania, Diocese de 
Santos, OAB, Unisantos, 
Movimento Voto 
Consciente, Promotoria 
Comunitária e Centro de 
Direitos Humanos da 
Baixada Santista.

CFC lança livro 
sobre 
prestações de 
contas eleitorais 
Dia 20

O Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), 
entidade da Rede MCCE, 
lançou nesta quinta-feira 
(16/6) o livro 
"Contabilidade Eleitoral: 
Aspectos Contábeis e 
Jurídicos das Prestações 
de Contas das Eleições 
de 2016".

Disponível exclusivamente 
em formato digital, a obra 
se destina a orientar os 
profissionais da 
contabilidade e os 
candidatos às eleições 
municipais deste ano, 
abordando de forma 
prática as leis 9.504/97 
("Lei das Eleições") e 

13.165/15 ("Minirreforma 
Eleitoral"), bem como 
suas resoluções, a fim de 
evitar a desaprovação 
das contas dos 
candidatos.

14



JUNHO

Cartilha: Regras 
Básicas para 
Eleições Limpas 
/2016 Dia 23

O Comitê MCCE/SP com 
o apoio da subseção da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de 
Guarulhos/SP, lançou a 
Cartilha "De olho nas 
eleições: Regras Básicas 
para Eleições Limpas – 
2016". 

O material aborda regras 
básicas eleitorais 
buscando orientar 
eleitores e candidatos de 
forma simples, didática e 
cidadã sobre assuntos 
relativos às eleições de 
2016.  

O Voto Legal é 
legal Dia 2

Como parte dos trabalhos 
para as Eleições 2016, o 
Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral 
(MCCE), em parceria com 
o APPCIVICO, e com o 
apoio do Instituto 
Arapyau, iniciaram o 
desenvolvimento de uma 
plataforma chamada 
"Voto Legal".

Pensando nisso, o MCCE 
e seus parceiros do “Voto 
Legal” iniciaram o 
desenvolvimento de uma 

plataforma que busca 
sensibilizar o eleitor em 
relação à importância do 
seu voto e da sua 
participação no processo 
eleitoral. 

A ideia é que a 
plataforma promova e 
facilite a doação de 
pessoa física para a 
campanha de candidatos, 
monitorando seu 
comportamento durante o 
período eleitoral.

Comitê MCCE 
em Juiz de 
Fora/MG lança 
vídeos sobre 
eleições Dia 4

Juiz de Fora/MG – O 
Comitê da Cidadania, 
grupo ligado à Rede 
MCCE, ecumênico e 

suprapartidário, realiza 
em Juiz de Fora, Minas 
Gerais, a fiscalização do 
processo eleitoral, 
combatendo a corrupção 
e acompanhando 
presencialmente as ações 
dos vereadores.
O trabalho do comitê
Com atividade de 
voluntários, o comitê se 
vale da presença de seus 
membros nas reuniões 

ordinárias da Câmara 
Municipal e na produção 
e distribuição de 
periódicos como o 
"Jornal Informativo", que 
produz desde 2001 
conteúdo sobre a 
valorização do voto e a 
conscientização dos 
jovens junto ao processo 
eleitoral.

JULHO

> Leia a íntegra das matérias
   Acesse mcce.org.br
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JULHO Denuncie o 
Caixa 2 pelo 
celular Dia 14

Brasília – Já estão 
disponíveis os aplicativos 
para os sistemas Android 
e IOs, que permitirão a 
qualquer cidadão 
denunciar casos 
suspeitos de prática de 
caixa 2 eleitoral.

O presidente nacional da 
OAB, Claudio Lamachia, 
destaca que neste ano de 
eleições municipais, mais 
do que nunca, os 
eleitores devem estar 
atentos às campanhas 
promovidas pelos 
candidatos. 

Inaugurado 
Comitê do  
MCCE no 
Espírito Santo 
Dia 15

Vitória/ES – Em evento 
realizado na sede da 
Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(AOB), foi lançado o 
comitê MCCE Espírito 
Santo, onde estiveram 
presentes representantes 
de importantes entidades, 
incluindo o presidente da 
OAB Nacional, Claudio 

Lamachia e o cofundador 
do MCCE, Márlon Reis.
O comitê MCCE Espírito 
Santo nasce com o apoio 
de entidades como o 
Conselho Federal de 
Contabilidade do Espírito 
Santo, a Transparência 
Capixaba, a Arquidiocese 
de Vitória, Ministério 
público Federal, a Polícia 
Federal, a Associação 
dos Magistrados do 
Espírito Santo (AMAGES) 
e o Movimento de 
Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE).

Carlos Moura 
fala sobre 
combate ao 
Caixa 2 na 
OAB/MS Dia 26

Representante Nacional 
da Conferência de Justiça 
e Paz debate na OAB/MS 
ações contra o Caixa 2
Campo Grande/MS – O 
vice-presidente da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Mato 

Grosso do Sul (OAB/MS), 
Gervásio Alves de Oliveira 
Junior, recebeu nesta 
sexta-feira (22) 
representantes da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
e Conferência Brasileira 
de Justiça e Paz (CBJP), 
por meio do Movimento 
de Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE), para 
discutir as estratégias de 
ação da Campanha de 
Combate ao Caixa 2 
liderada pelas 
instituições.
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JULHO

Comitê 
MCCE/SP e 
entidades 
promovem 
"Praça da 
Cidadania", 
Domingo Dia 29

São Paulo/SP – O comitê 
estadual do MCCE em 
São Paulo participa da 
"Praça da Cidadania" no 
próximo domingo, 31 de 
julho.

O evento é uma atividade 
coletiva que visa coletar 
assinaturas de apoio para 
a Reforma Política 
Democrática e Eleições 
Limpas e de outras três

propostas de lei de 
iniciativa popular, bem 
como dialogar com a 
população sobre essas 
iniciativas que envolvem 
vários temas.

AGOSTO

"Empresas 
financiavam 
85% das 
campanhas", diz 
diretor do MCCE 
Dia 10

As eleições municipais de 
2016 terão apenas a 
possibilidade de 
financiamento por meio 
de doações de pessoas 
físicas, sem a influência 
de empresas, conforme 
determinou o Supremo 
Tribunal Federal (STF).
 

Assim, o Movimento de 
Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE), com o 
apoio de vários parceiros, 
está coordenando a 
plataforma Voto Legal, 
que propiciará aos 
candidatos a doação de 

pessoas físicas às suas 
campanhas.

> Leia a íntegra das matérias
   Acesse mcce.org.br

Luciano Santos - diretor do MCCE
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O Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral, 
rede de organizações da 
sociedade brasileira que 
conquistou a Lei da Ficha 
Limpa, vem a público 
emitir seu 
Pronunciamento sobre 
episódios recentes 
envolvendo a eficácia das 
novas normas sobre 
inelegibilidades.

Trata-se de uma lei 
surgida do esforço de 
grande número de juristas 
de notável 
respeitabilidade, com a 
colaboração de todas as 
organizações 

representativas das 
carreiras jurídicas, que 
cooperaram com a 
sociedade civil 
organizada para a 
construção de um marco 
legal inovador e de alta 
qualidade sobre os 
requisitos para as 
candidaturas. 

Além disso, foi aprovada 
pelo Congresso e 
declarada constitucional 
pelo STF, tendo sido 
aplicada nos dois últimos 
processos eleitorais.

AGOSTO

CNBB conclama 
população a 
defender a 
Ficha Limpa Dia 25

Brasília – Em nota emitida 
nesta quarta-feira (24/8), 
a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil 
(CNBB) por meio de seu 
Conselho Episcopal 
Pastoral (Consep), faz um 
chamamento à sociedade 
em defesa da lei da Ficha 
Limpa. 

A CNBB conclama a 
sociedade brasileira, a 
quem chama de "legítima 
autora da Lei da Ficha 
Limpa", a defender a Lei 
de tudo o que vise o seu 
"esvaziamento".

Informativo 
MCCE: 
Combatendo a 
Corrupção 
Eleitoral Dia 26

O Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral 
(MCCE), a fim de instruir 
comitês e cidadãos sobre 
o combate à corrupção 
eleitoral, lança o 
informativo "Combatendo 
a Corrupção Eleitoral – 
Orientações".  

O material, traz dicas de 
combate à compra de 
votos, Caixa 2 de 
campanha eleitoral e 
orienta como fazer 
denúncias de corrupção 
eleitoral às autoridades 
utilizando os meios 
convencionais e os 
recentes aplicativos 
disponíveis para eleições 
municipais 2016.

organizações 
representativas das 
carreiras jurídicas, que 
cooperaram com a 
sociedade civil 
organizada para a 
construção de um marco 
legal inovador e de alta 
qualidade sobre os 
requisitos para as 
candidaturas. 

Além disso, foi aprovada 
pelo Congresso e 
declarada constitucional 
pelo STF, tendo sido 
aplicada nos dois últimos 
processos eleitorais.

Nota Pública MCCE  
Lei da Ficha Limpa Dia 18
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MCCE inicia a publicação 
de vídeos de seus
diretores dando 
orientações sobre as
eleições municipais 2016 
em seu canal nol 
YouTube.

Luciano santos, fala 
sobre a importância do 
voto para a democracia 
brasileira e a 
responsabilidade em 
escolher bem os 
candidatos.

Carlos Moura, que 
convida o eleitorado a 
participar do processo 
eleitoral de forma ativa. 
Ele pede à população a 
responsabilidade pela 
fiscalização dos 
candidatos no 
cumprimento da 
legislação, fazendo a 
verificação de 
irregularidades como a 
prática do "Caixa 2?

Dia 9

Dia 16

Miguel Ângelo, codiretor 
do Movimento de 
Combate à Corrupção 
(MCCE), fala, em vídeo, 
sobre prestação de conta 
eleitoral e transparência 
nas doações e nos 
gastos dos candidatos 
nas eleições municipais 
de 2016. 
Dia 23

AGOSTO SETEMBRO

Jornal Nacional: 
MCCE e OAB 
falam sobre 
eleições sem 
doações de 
empresas  Dia 29

Em matéria veiculada na 
sexta-feira (26/8), o 
Jornal Nacional 
apresentou reportagem 
sobre a influência do 
dinheiro nas eleições e 
sobre financiamento de 
partidos e candidatos na 
eleição municipal de 
2016.

Falando sobre doações 
de pessoas físicas a 
candidatos utilizando a 
Internet, mais 
especificamente sobre a 
plataforma Voto Legal, 
Luciano Santos, codiretor 
do Movimento de 
Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE), disse: 
"O eleitor acompanha a 
campanha do candidato e 
se constatar que ele não 
está cumprindo esses 
requisitos, ele denuncia e 
o candidato pode ser 
descadastrado".

Em vídeo, diretores do MCCE 
falam sobre a importância do 
voto, da fiscalização dos 
candidatos e da prestação de 
contas eleitoral

> Para assistir aos vídeos
   Acesse youtube.com/CanalMCCE
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SETEMBRO

Folha: 
Cofundador do 
MCCE considera 
incorreta a 
decisão do 
Supremo em 
diminuir poder 
do Tribunal de 
Contas na 
aplicação da 
Ficha Limpa 
Dia 18

Foi correta a decisão do 
STF de diminuir poder do 
Tribunal de Contas na 
aplicação da Ficha 
Limpa? NÃO Márlon Reis 
(17/09/2016) 

AUTONOMIA GARANTIDA 
POR LEI O artigo 14 da 
Constituição Federal 
determina que o 
legislador complementar 
tem o dever de estipular 
hipóteses de 
inelegibilidade com o 
objetivo de proteger a 
moralidade administrativa 
e a probidade para o 
exercício do mandato.

O Congresso Nacional 
estava em dívida com o 
cumprimento dessa 
missão, o que levou a 
sociedade a apresentar 
um projeto de lei de uma 
iniciativa popular. Nascia 
assim a Lei da Ficha 
Limpa.

Pela nova regra, chefes 
do Executivo que sejam 
ordenadores de despesa 
e tenham suas contas 
técnicas rejeitadas ficam 
impedidos de participar 
de novas eleições.

Bom dia Brasil: 
Comitê de 
Combate à 
Corrupção 
Eleitoral 
do Pará já 
recebeu 
milhares de 
denúncias de 
irregularidades 
nestas eleições 
Dia 20

No Pará, as denúncias 
são recebidas pelo 
Comitê de Combate à 
Corrupção Eleitoral, que 
funciona em uma sala no 
Centro de Belém. 

Os atendentes já 
receberam mais de duas 
mil denúncias por 
telefone e pela internet.

Apenas 10% delas são 
descartadas por falta de 
informação mais 
consistente. Os outros 
90% são enviados para o 
Ministério Público. 

A maioria das denúncias 
está relacionada à 
propaganda irregular.

TSE convida o 
MCCE para 
"Tuitaço" sobre 
Voto Consciente 
nesta quinta-
feira 
Dia 28

A convite do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
o MCCE convoca a 
população para o 
"Tuitaço" que acontecerá 
nesta quinta-feira (29/9), 
das 17h às 20h. 

O evento é uma parceria 
do TSE com o Ministério 
Público Federal e traz 
como ação a hastag 
#VotoConsicente. 
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Eleições menos 
caras sem a 
influência do 
dinheiro de 
empresas 
Dia 5

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) anunciou 
os números das doações 
declaradas nas eleições 
municipais ocorridas no 
último domingo, dia 2 de 
outubro. 

Apresentando os valores 
finais dos gastos dos 
períodos das eleições 
municipais de 2012 e 
2016, o Tribunal afirmou 
ter ocorrido uma 
significativa redução de 
valores. 

Seguindo esta mesma 
linha democrática de 
arrecadação de fundos, 
de valorização das 
propostas dos candidatos 
e das doações 
individuais, o Movimento 
de Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE), em 
parceria com o 
APPCIVICO, e com o 
apoio do Instituto 
Arapyau, protagonizou o 
desenvolvimento da 
plataforma "Voto Legal", 

que permitiu a 
participação nas eleições 
municipais 2016, de mais 
de 2.500 doadores 
(pessoa física) para as 
campanhas de centenas 
de candidatos por todo o 
País.

Ajufe critica acusações de Gilmar Mendes contra 
juízes, Ministério Público e "uso" da lei da Ficha 
Limpa Dia 20

Brasília/DF – Após a 
declaração do presidente 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Gilmar 
Mendes, durante sessão 
do TSE (18/10), 
acusando juízes e 

integrantes do Ministério 
Público de utilizarem a Lei 
da Ficha Limpa (LC 
135/10) para chantagear 
políticos com ações de 
improbidade, a 
Associação dos Juízes 

Federais do Brasil (Ajufe), 
entidade da Rede MCCE, 
publicou nota 
combatendo a 
manifestação do ministro. 
 

MCCE protagoniza novo 
ciclo de doações eleitorais 
no Brasil 
Dia 14

> Leia a íntegra das matérias
   Acesse mcce.org.br

21



NOVEMBRO

Brasília/DF – Durante a 
abertura do 1º Congresso 
Nacional dos Auditores 
de Controle Externo 
(CONACON), realizada 
nesta terça-feira (08/11), 
o Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral 
(MCCE) foi homenageado 
pelo trabalho que 
desenvolve em defesa da 
Lei da Ficha Limpa 
(LC nº 135/10). 

Lucieni Pereira da Silva, 
coordenadora do 
Congresso e presidente 
da Associação Nacional 
dos Auditores de Controle 
Externo dos Tribunais de 
Contas do Brasil (ANTC), 
entidade da Rede MCCE, 
disse que o Movimento se 
destaca pela relevância 
de sua atuação em 
defesa da Lei da Ficha 
Limpa e pela preservação 
das competências dos 
Tribunais de Contas.

Luís Roberto Barroso, 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
durante Palestra Magna, 
falou da conquista social 
da Lei da Ficha Limpa e 
de sua "medida 
importantíssima em favor 
da moralidade e decência 
política". 

Câmara 
municipal no 
Paraná aprova 
Ficha Limpa e 
Conselho de 
Transparência 
propostos por 
estudantes 
Dia 11

A Câmara Municipal de 
Coronel Domingos 
Soares, distante 380 km 
de Curitiba e com 
população de pouco mais 
de sete mil habitantes, 
aprovou dois projetos de 
iniciativa popular 
propostos por estudantes 
do ensino médio de 
escolas municipais.

As iniciativas que se 
concretizaram, impedem 
a nomeação para cargos 
públicos de pessoas que 
tenham sido condenadas 
por crimes previstos na 
Lei da Ficha Limpa (LC 
135/10) e criam o 
Conselho Municipal de > Leia a íntegra das matérias

   Acesse mcce.org.br

MCCE recebe homenagem em evento da ANTC Dia 8

Márlon Reis - cofundador do MCCE e o ministro Luís Roberto Barroso

Transparência e Controle 
Social.

Estes projetos foram 
respectivamente 
propostos por estudantes 
do Colégio Santa Catarina 
e do Colégio Monteiro 
Lobato, ambos do 
município de Coronel 
Domingo Soares.
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NOVEMBRO

 

Dia 17

Muitas vezes deflagradas 
pela Polícia Federal, pelo 
Ministério Público ou 
provocadas pela 
população, as denúncias 
por compra de votos e o 
uso eleitoral da máquina 
administrativa vêm 
ganhando as páginas da 
imprensa em todo o país 
e provocando várias 
prisões.

Prisões por 
compra de votos 
são registradas 
em todo o País 

Nota Pública 
MCCE: 
#AnistiaCaixa2NÃO 
Dia 25

Brasil testemunha neste 
momento a atuação de 
grande número de 
parlamentares, alheios às 
demandas sociais pelo 
incremento da 
transparência e da 
probidade, ameaça 
aprovar nos próximos 
dias projeto de lei que 
concede anistia a todos 
aqueles que praticaram 
crimes de desvio de 
verbas com a finalidade 
de robustecer o caixa de 
partidos e de campanhas 
eleitorais.

DEZEMBRO

Nota Pública 
MCCE: Medidas 
Contra a 
Corrupção 
Dia 16

Uma grande conquista da 
sociedade civil na 
constituinte foi à 
possibilidade de 
apresentar projetos de lei 
de iniciativa popular   

> Leia a íntegra das matérias
   Acesse mcce.org.br

(Art.61 par. 2º) como foi 
a Lei da Ficha Limpa, 
citada pelo Presidente da 
Câmara neste episódio 
da decisão do STF no 
projeto das 10 medidas 

contra a corrupção, onde 
ele ameaça devolver o 
projeto para conferir as 
assinaturas.
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comites mcce estaduais e municipais

EM 25 ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL, 
COMITÊS DO MCCE COMBATEM A CORRUPÇÃO 
ELEITORAL PELO BRASIL

O trabalho dos Comitês MCCE reúne cidadãos e 
cidadãs ligados à igrejas cristãs, escolas, 
universidades, seccionais da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), dioceses, arquidioceses, lideranças 
comunitárias e diversos mobilizadores sociais que se 
voluntariam no combate à corrupção eleitoral e no 
aprimoramento da democracia no Brasil.
 

     Principais Ações em 2016

Ÿ Participação na Comissão Arquidiocesana Justiça 
e Paz/JF da qual é um braço de ação e no 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

Ÿ Acompanhamento das Reuniões Ordinárias, 
Extraordinárias, Audiências Públicas e da atuação 
de algumas Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, prioritariamente a da 
Saúde;

Ÿ Realização de reuniões mensais com os 
membros do Comitê de Cidadania - CAJP; 
Participação na Semana da Caridade da 
Arquidiocese de Juiz de Fora quando são 
apresentados os trabalhos das diversas 
entidades, pastorais e movimentos;

Os Comitês Estaduais e Municipais do MCCE ou 
Comitês 9840, surgiram durante a campanha em 
favor da Lei da Ficha Limpa, em 2008. 

O termo “9840” é uma referência à primeira lei de 
iniciativa popular do Brasil, a “Lei Contra a Compra 
de Votos” (Lei nº 9840 de 1999).

Como exemplo, apresentamos aqui um destes 
comitês e alguns de seus trabalhos no ano de 2016.

Nome do comitê: Comitê de Cidadania 

Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz (CAJP/JF)

Cidade: Juiz de Fora – MG

Coordenadora do Comitê 
Maria Enilda Teixeira Gonçalves

E-mail
comitecidadaniajf@yahoo.com.br

Telefone
(32) 32295450
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Ÿ Coleta de assinaturas para a Reforma Política 
Democrática e Eleições Limpas;

Ÿ Elaboração do Informativo do Comitê de 
Cidadania;

Ÿ CAJP/JF já contendo alertas sobre o Caixa 2, 
informes sobre a atuação dos vereadores, seus 
gastos excessivos com a Verba Indenizatória e a 
importância do acompanhamento pelos eleitores 
/cidadãos dos seus representantes;

Ÿ Realização de palestras em escolas sobre a 
importância do voto e a necessidade e 
responsabilidade de pesquisar e se informar bem 
a respeito dos candidatos e trabalhar pela Ética 
na Política.

    Resultados das Ações

Ÿ Lançamento, na OAB, para a imprensa e demais 
veículos de comunicação, do nº 32 de seu Jornal 
Informativo;

 
Ÿ Distribuição de 6.000 exemplares  do seu Jornal 

Informativo com a divulgação do 
acompanhamento dos trabalhos dos vereadores, 
das ações do Comitê de Cidadania no combate à 
corrupção eleitoral e ao Caixa Dois nas eleições 
Municipais. Essa  distribuição foi feita  em 
Universidades, Escolas, Conselhos Municipais de 
Direitos; Comunidades, igrejas, etc. Escolas de 
Ensino Médio, no total 12 da rede privada 
receberam e trabalharam este material com seus 
2500 alunos e  em 02 da rede pública membros 
deste Comitê levaram e trabalharam este material 
com 300 alunos;

Ÿ Coleta e encaminhamento de assinaturas pela 
Reforma Política e Eleições Limpas;

     Parcerias nas ações 

Ÿ Faculdade de Comunicação (FACOM) da UFJF, 
na Disciplina “Comunicação Comunitária”: alunos 
do 4º período desta disciplina colaboram com o 
Comitê de Cidadania na diagramação do seu 
Jornal Informativo, em seu Blog e em sua página 
no facebook e divulgam o Informativo em 
algumas faculdades e D.As;

Ÿ O curso CAVE, de 3º ano de EM e cursinho 
preparatório (em sua Gráfica faz ,como apoio, a 
impressão do Informativo; 

Ÿ Mais: OAB, APES, MFC, Livraria Vozes e RCB-
MIAMSI.

A relação de todos os Comitês MCCE 
encontra-se no site do Movimento 

www.mcce.org.br. 
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movimento de Combate à Corrupção Eleitoral 
não recebe dinheiro de governos ou de Oempresas, funcionando por meio do trabalho 

de voluntários e por doações de entidades parceiras.

Por isso, e por necessitar manter uma secretaria 
executiva nacional (em Brasília), com apenas dois 
funcionários, o MCCE se mantém com dificuldades 
de sustentabilidade e de crescimento em seu quadro 
de funcionários e de ações.

Veja o demonstrativo de Receitas e Despesas da 
Secretaria Executiva do MCCE (2016).

Colabore com o MCCE e combata a corrupção 
eleitoral pelo Brasil!
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RELAÇÃO DAS 63 ENTIDADES DA REDE MCCE
(Em 31/12/2016)

A Voz do Cidadão (Instituto de Cultura de Cidadania) 
Amigos Associados de Ribeirão Bonito (Amarribo) 
Articulação Brasileira Contra a Corrupção e a Impunidade (Abracci)
Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais (Abramppe)
Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal (ABMVL)
Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (Abong)
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe)
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Associação Juízes para a Democracia (AJD)
Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon)
Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde (Ampasa)
Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ANTC)
Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef) 
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra)
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)
Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF)
Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 
Cáritas Brasileira
Central Única dos Trabalhadores (CUT Brasil)
Centro Santo Dias de Direitos Humanos (CSDDH)
Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP)
Comunidade Bahá'í do Brasil
Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam)
Confederação Nacional de Saúde (CNS)
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea)
Conselho Federal de Farmácia (CFF)
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito)
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic)
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter)
Cristãos contra a Corrupção (Criscor)
Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge)
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco)
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)
Federação Nacional dos Portuários (FNP)
Federação Interestadual de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Industriais 
de Nível Técnico (Finttec)
Força Sindical do Estado do Paraná
Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate)
Continua >>>

rede mcce entidades participantes 
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Grande Oriente do Brasil (GOB) 
Instituto Atuação
Instituto Avante Brasil (IAB)
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase)
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)
Instituto de Fiscalização e Controle (IFC)
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
Movimento do Ministério Público Democrático (MPD)
Movimento Voto Consciente
Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rits)
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União 
(Sindilegis) 
Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle (Unacon Sindical) 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait)
Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional)
Transparência Capixaba
União Nacional dos Auditores do Sistema Único de Saúde (Unasus)
União Nacional dos Estudantes (UNE).
-------------------------------------------------------------------
(Em 31/12/2016)
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SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ NACIONAL DO 
MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL

Fundada em agosto de 2006 e oficializada em abril de 2007, é uma 
associação civil sem fins lucrativos e econômicos, democrática e pluralista, 
com duração ilimitada, com sede na SAS Quadra 5, Lote I, Bloco M, Edifício 
Anexo da Sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília/DF, e foro em todo o 
território nacional, podendo ser criados escritórios regionais quando e onde se 
fizerem necessários.

Tem como finalidade apoiar e fortalecer políticas e ações do Comitê Nacional 
do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE.

Diretoria colegiada do MCCE
Carlos Alves Moura  (Comissão Brasileira de Justiça e Paz - )

Luciano Caparroz Pereira Santos  (Centro Santo Dias de Direitos Humanos - CSDDH)

Miguel Ângelo Martins Lara (Conselho Federal de Contabilidade - CFC) 

Suplência de Diretoria
Anselmo Cordeiro Lopes (titular) e Carlos Bruno Ferreira da Silva (suplente) 
(Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR)
Ivaneck Peres Alves (titular) e Adriana Borba Fetzner (suplente) 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag)

Conselho Fiscal
José Vílmore Silva Lopes Júnior (Conselho Federal de Farmácia - CFF)

Márlon Jacinto Reis  (Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB)

Hugo Carvalho Moreira (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho - Sinait)

Suplência do Conselho Fiscal
Roberto Carvalho Veloso – Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil)

Cáritas Brasileira

Secretaria Executiva do MCCE
Eliane Maria de Carvalho (Assessora da Diretoria)
Sandro José Meireles (Assessor de Comunicação)

© MCCE - VOTO NÃO TEM PREÇO, TEM CONSEQUÊNCIAS.  2017

CBJP/CNBB

comite nacional Secretaria executiva 
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MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL - MCCE

Voto não tem preço, tem consequências.

www.MCCE.org.br
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