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Voto não tem preço, tem consequências!

Quem somos
O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) é uma rede formada por
entidades da sociedade civil, movimentos, organizações sociais e religiosas que tem
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 composto por mais de 70
entidades nacionais e está representado pela Secretaria Executiva do Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral.
Integram o MCCE, também, os comitês estaduais, municipais e locais difundidos por
todas as regiões do país. Eles são conhecidos como comitês 9840 (referencia à lei da
“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 e outros grupos organizados e
entidades da rede MCCE.

Eixos de Atuação
•

Fiscalização: O objetivo deste eixo é assegurar o cumprimento da Lei 9840/1999 e da 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). Material impresso, como: cartilhas, folders e cartazes são distribuídos durante os
eventos;

•

Monitoramento: 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 seus candidatos;

Diretoria
•
•
•

Haroldo Santos- representante do Conselho Federal de Contabilidade;
Luciano Santos-representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
Melillo Dinis-representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil;

Suplentes da Diretoria
•
•

Jovita José Rosa- representante do Sindicato dos Servidores do Sistema
Nacional de Auditoria do SUS (UNASUS);
Márlon Jacinto Reis- representante do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil- (OAB);

Conselho Fiscal
•
•
•

Hugo Carvalho Moreira- representante do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait);
Newton Pereira Ramos Neto- representante da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe);
Vilson Antônio Romero- representante da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP);

Suplentes do Conselho Fiscal
•

•

Ivanilde Fabrette- representante da Entidade: Conselho Federal de
Farmácia (CFF);
Kurt Theodor Krause- representante do Sindicato Nacional dos AuditoresFiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional);

Secretaria Executiva do MCCE
•
•
•

Eliane Carvalho- Assessora da Diretoria
Gabrielle Garcia- Assessora de Comunicação
Vitória Mesquita- Assessora Administrativa

Apresentação
O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) vem ao longo dos seus 18 anos desenvolvendo
um trabalho incansável para equilibrar o processo eleitoral e fomentar eleições mais justas e
equitativas. São diversas ações para defender os princípios democráticos, sobretudo, para que haja
uma política justa e transparente.
Em 2019, em especial, o MCCE destacou-se em diversas iniciativas no Congresso Nacional e na Justiça
Brasileira. Também teve atuação fora do país, quando participou da Conferência Regional
Anticorrupção para América do Sul e México da UNODC, órgão das Nações Unidas que trabalha os
temas combate à corrupção, crimes e drogas.
O MCCE foi aceito como amicus curiae da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6121, ajuizada
contra decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que extinguiu os colegiados da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
O ano 2019 também foi um ano de relembrar e comemorar os 20 anos da Lei Contra a Compra de
Votos (Lei 9840/99) que surgiu da iniciativa popular organizada pelo movimento.

O Movimento atento aos fatos que influenciaram diretamente o resultado das eleições do ano de
2018, acompanhou a propagação crescente de informações, as campanhas dos políticos na internet e
percebeu que o uso excessivo de tecnologias foram fatores decisivos. Essa onda de desinformação
gerou um desequilibro no processo eleitoral.
Diante disso, o MCCE foi convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte do Programa de
Enfrentamento de Combate à Desinformação nas Eleições 2020 e também participou do Seminário
Internacional do TSE discute Fake News e Eleições.
Na mesma época, o MCCE em parceria com a Agência Lupa e o Instituto de Tecnologia & Equidade
(IT&) passou por cinco capitais brasileiras: Porto Velho (RO), Belém (PA), Manaus (AM), Vitória (ES) e
Belo Horizonte (MG) com o Programa Democracia Digital para conscientizar, educar e combater os
processos de desinformação em massa nas eleições municipais de 2020, formando uma rede de
articulação e mobilização com a participação de públicos estratégicos com o apoio dos Tribunais
Regionais Eleitorais (TREs), as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),as organizações da
sociedade civil, os meios de comunicação independentes e os cidadãos.

Audiências Públicas
• 13 de fevereiro
➢ Audiência com o Ministro Edson Fachin do Tribunal Superior Eleitoral (STF) para discutirem
sobre avanços no combate à corrupção eleitoral e aperfeiçoamento da legislação eleitoral.

• 19 de março
➢ Audiência com Chefe de gabinete do Ministro Barroso (STF) para tratar sobre a Lei
Complementar 135/10 (Lei da Ficha Limpa) e os projetos: Combate a Desinformação (Fake
News) nas Eleições 2020 e o Código de Defesa do Eleitor.
• 20 de março
➢ Audiência com Assessora-Chefe do Ministro Edson Fachin (TSE) para falar sobre o Projeto de
Combate a Desinformação (Fake News) nas Eleições 2020.
• 27 de maio
➢ Audiência com o Diretor da EJE/TSE (Escola Judiciária Eleitoral) para a apresentação do
projeto de Combate a Desinformação (Fake News) nas Eleições 2020.
➢ Audiência com Ministro Barroso do TSE para a apresentação do projeto o projeto de Combate
a Desinformação (Fake News) nas Eleições 2020.

• 27 de maio
➢ Audiência com Ministro Barroso do TSE para a apresentação do projeto o projeto de
Combate a Desinformação (Fake News) nas Eleições 2020.
• 04 de julho
➢ MCCE participa da Audiência Pública - Diálogos Regionais para a Construção da
Sistematização das Normas Eleitorais, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP)

• 09 de dezembro:
➢ MCCE participa de audiência pública sobre candidaturas avulsas no STF.

Eventos
• 28 de janeiro
➢ Lançamento global do Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018, em Brasília/DF.

• 19 de março
➢ Lançamento da Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção (FECC) na Câmara dos
Deputados.
➢ Cerimônia de posse da Diretoria e dos membros da OAB.
• 11 de abril:
➢ Reunião com Atados, Plataforma social online que conecta pessoas à oportunidades de
voluntariado em causas sociais.
• 16 de abril:
➢ Ato em Defesa da Participação da Sociedade nos Conselhos e Colegiados.
• 26 de abril:
➢ Reunião para criação da “Frente Cidadã de Combate à Corrupção”, no CFOAB.
29 de abril:
➢ Reunião com Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas.
•

• 30 de Abril
➢ Reunião com Arcebispo metropolitano de Manaus.
➢ 3° Fórum Amazonense de Profissionais de Gestão Pública –
“A Transparência na Gestão Pública”, na UEA (Universidade do Estado do Amazonas).
• 16 e 17 de maio:
➢ Seminário Internacional Fake News e Eleições, no TSE, o evento teve a participação das
autoridades brasileiras, representantes estrangeiros, profissionais da imprensa e de
empresas de tecnologia que discutiram o tema levando em conta a experiência brasileira nas
eleições de 2018.

• 27 e 28 de maio:
➢ Evento “Grupo de Trabalho para Sistematização das Normas Eleitorais no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). O objetivo foi dar publicidade aos trabalhos desenvolvidos até o momento,
além de mobilizar os atores envolvidos no processo eleitoral para debater as diversas
perspectivas sobre a legislação vigente.
• 28 de maio:
➢ Evento “Competência Criminal da Justiça Eleitoral”, no CFOAB em Brasília/DF.

• 30 de Maio
➢ Reunião com o Inesc sobre o Projeto Fortalecimento da Rede: Plataforma dos Movimentos
Sociais pela Reforma do Sistema Político, da União Europeia.
• 03 de junho:
➢ Sessão Solene para marcar a passagem do “Dia da Defensora, do Defensor Público e da
Defensoria Pública”, no Plenário do Senado, Brasília/DF.
• 27 e 28 de maio:
➢ Evento “Grupo de Trabalho para Sistematização das Normas Eleitorais – SNE”, no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). O objetivo foi dar publicidade aos trabalhos desenvolvidos até o
momento, além de mobilizar os atores envolvidos no processo eleitoral para debater as
diversas perspectivas sobre a legislação vigente.
• 28 de maio:
➢ Evento “Competência Criminal da Justiça Eleitoral”, no CFOAB em Brasília/DF.

• 03 e 04 de junho:
➢ Reunião do Grupo de Referência da Plataforma sobre o Projeto da União Europeia - Projeto
Fortalecimento da rede: Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político
no Brasil.
• 16 de junho:
➢ Abertura do Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais.
• 26 de junho:
➢ Evento “Grupo de Trabalho para Sistematização das Normas Eleitorais – SNE”, no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
• 28 de junho:
➢ MCCE foi aceito como amicus curiae da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6121,
ajuizada contra decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que extinguiu os
colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

• 01º de julho:
➢ Reunião da Plenária do CRA/SP (Conselho Regional de Administração de São Paulo).
• 13 de agosto:
➢ Reunião com Diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos
Deputados, para falar sobre emendas parlamentares.
• 15 de agosto:
➢ Programa Democracia Digital – eleições 2020 em Porto Velho/RO.
• 30 de agosto
➢ Solenidade de lançamento e assinatura de adesão ao Programa de Enfrentamento à
Desinformação com Foco nas Eleições de 2020 do TSE.
• 23 de setembro
➢ Cerimônia de Comemoração aos 20 anos da Lei Contra a Compra de Votos na sede da OAB.

• 30 de setembro:
➢ Evento de entrega do resultado dos estudos realizados no âmbito
do Projeto de Sistematização das Normas Eleitorais (SNE), no TSE.
• 15 de outubro:
➢ Evento “Democracia Digital – eleições 2020”, em Manaus
• 17 de outubro:
➢ MCCE é mediador no 1º Fórum Nacional de Compliance no Legislativo
➢ MCCE participa de Videoconferência sobre INFOLEG ORÇAMENTOS com a Diretoria de Inovação
e Tecnologia da Informação da Câmara dos Deputados
• 31 de outubro:
➢ MCCE participa do Programa Democracia Digital no Espírito Santo;

• 06 de novembro:
➢ Reunião para criação do Comitê Estadual MCCE do
Ceará

• 26 de novembro:
➢ Diretor do MCCE participa da reunião do MCCE/SP se reúne com PRE-SP (Procuradoria
Regional Eleitoral de São Paulo) com objetivo de estreitar a interlocução entre o Ministério
Público Eleitoral e a sociedade civil.
• 30 de novembro:
➢ MCCE participa do XII Encontro MCCE Estadual São Paulo - Eleições 2020:
Combater a desinformação, as irregularidades e a corrupção
• 02 de dezembro:
➢ Evento Em Frente pela Democracia – São Paulo,
Coalizão de entidades da sociedade civil vê democracia sob risco no Brasil
• 10 de dezembro:
➢ Reunião com Juiz Auxiliar, Ricardo Fioreze, da Presidência do TSE.

Projetos
• 01º de abril:
➢ MCCE divulga Edital 0001/2019 – processo de seleção de profissional para cargo Assessor
Administrativo.
• 01º, 02 e 03 de abril:
➢ Encontro Nacional da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político.
• 24 de julho
➢ MCCE divulga edital “Projeto: MCCE abre processo seletivo para assessor (a) de comunicação”.

Reuniões com Entidades da
Rede do Comitê Nacional:
• 17 de fevereiro:
➢ MCCE se reúne com a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) para tratar assuntos
referente ao Movimento.
• 17 de fevereiro:
➢ MCCE se reúne com o CFA (Conselho Federal de Administração) para apresentação do
Movimento e convite para integrar a Rede do Comitê Nacional.
• 29 de março:
➢ MCCE se reúne com o representante indicado pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil)
• 13 de junho:
➢ MCCE se reune com a Entidade Cofecon (Conselho Federal de Economia - Cofecon) para
tratar de assuntos referentes às ações do Movimento com o intuito de aproximarmos nossas
ações.

Notas Públicas
• 27 de fevereiro:
➢ MCCE divulga nota pública sobre a revogação do decreto que enfraquece a LAI Lei de Acesso à
Informação – LAI (Nº 12.527/11).

• 20 de março:
➢ MCCE divulga nota pública em relação à decisão do STF sobre crimes eleitorais.
➢ http://www.mcce.org.br/noticias/nota-mcce-em-relacao-a-decisao-do-stf-sobre-crimes-eleitorais/

• 28 de março:
➢ MCCE divulga nota de repúdio ao PL 1321/19, projeto prevê a autonomia dos partidos
em manter as famosas Comissões Provisórias dos Partidos.
➢ http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-nota-de-repudio-ao-pl-1-32119/

• 02 de março:
➢ MCCE divulga Nota Pública em relação ao PL nº 1321/2019 – Anistia a partidos e
comissões provisórias.
➢ http://www.mcce.org.br/noticias/urgente-nota-publica-mcce-em-relacao-ao-pl-no-13212019-anistia-a-partidos
-e-comissoes-provisorias/

• 26 de junho:
➢ MCCE divulga Nota à Câmara Legislativa do Distrito Federal “MCCE defende coleta
de assinaturas digitais para projetos de Lei de Iniciativa Popular no DF”.
➢ http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-defende-coleta-de-assinaturas-digitais-para-projetos-de-lei-de
-iniciativa-popular-no-df/

Matéria site MCCE
• 19 de março:
➢ Matéria: Governo exige critérios da Ficha Limpa para comissionados”.
• 08 de abril:
➢ Matéria: “Não à anistia de partidos que não incluírem as mulheres!” e conclama a sociedade para que
possa acompanhar e fiscalizar os partidos a fim de que sejam transparentes.

• 10 de abril:
➢ Matéria “Senador quer fim das cotas femininas na política”.
• 23 de abril:
➢ Matéria: “Diga NÃO ao Decreto Presidencial que quer o fim dos Conselhos Participativos

• 24 de abril:
➢ Matéria: “CCJ do Senado rejeita projeto que buscava fim das cotas
femininas nas eleições”.
• 29 de abril:
➢ Matéria: “Não à anistia de partidos que não incluírem as mulheres!” e conclama a sociedade
para que possa acompanhar e fiscalizar os partidos a fim de que sejam transparentes.
• 21 de maio:
➢ Matéria: “Manifesto Contra a Mordaça na Receita Federal”
• 06 de junho:
➢ Matéria: “Juiz que comparou mulheres a aleijados recebe representação
no CNJ”.

• 10 de julho:
➢ Matéria: “O MCCE está na briga contra extinção por decreto dos conselhos participativos”.
➢ Artigo: “Eleições, Financiamento Público e a Crise da Democracia”, Melillo Dinis – Advogado
e analista político em Brasília e diretor do MCCE.

• 02 de julho:
➢ Matéria: “Começa a articulação pelo MCCE Gaúcho”.
• 06 de junho
➢ MCCE divulga matéria “Juiz que comparou mulheres a aleijados recebe representação
no CNJ”.

• 11 de junho
➢ MCCE divulga matéria “STF: MCCE entrega assinaturas contra o fim dos Conselhos
Participativos”.
• 24 de setembro:
➢ Matéria: Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral comemora 20 anos da Lei
Contra à Compra de Votos.
• 27 de novembro:
➢ Matéria: Vem aí o Dia de Doar: Doe ao MCCE.

Homenagens
•

CFC (Conselho Federal de Contabilidade) presta homenagem de reconhecimento ao
trabalho da Diretoria da Secretaria Executiva do MCCE, gestão 2014-2018.

•

O CRA/SP (Conselho Regional de Administração de São Paulo) divulga vídeo sobre a
visita e apresentação das ações do MCCE aos Conselheiros do CRA-SP:
Acesse em : http://ow.ly/UWlB30h3AgE

Rede Sociais MCCE
• Facebook
O perfil do Facebook (mais de 52.675 seguidores) aumentou o número de pessoas
alcançadas em suas publicações;

• Facebook

Publicações com maior número de pessoas alcançadas de forma orgânica.

Instagram
•

O perfil do Instagram em 5 meses aumentou 5x o número de seguidores:

• Instagram
Publicações com maior alcance no Instagram, sem impulsionamento:

•

Publicações com maior alcance no Instagram de forma orgânica:

• Twitter
Publicações com maior alcance de forma orgânica:

• Youtube
Vídeos publicados em 2019:

• Plataforma de Arrecadação
Foi criado uma página de financiamento coletivo na plataforma APOIA-SE para
arrecadar dinheiro para manter a estrutura da secretaria executiva do MCCE.
Qualquer pessoa pode doar o valor a partir de 10 reais.

Comemoração dos

20 anos
• 24 de setembro:
Série de post comemorativo para as redes sociais em parceria com a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);

Gravação de vídeos com figuras
importante
na iniciativa popular
que deu origem a Lei Contra
Compra de Votos;
https://www.youtube.com/watch?v=YOcWtdBvGzs

Matéria no Programa Conexão Eleitoral
na TV Justiça
dos 20 anos da Lei Contra
Compra de Votos:
https://www.youtube.com/watch?v=2I0dXAAv_Z4

Agradecemos seu apoio.
Doe ao MCCE e fortaleça o movimento de
combate à corrupção eleitoral:
https://apoia.se/mcce

Siga-nos nas redes sociais!

Rede MCCE
Entidades da Rede do Comitê Nacional do MCCE:
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 Advogados Públicos Federais (ANAFE)
Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC)
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP)
Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP)
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 Petroleiros e Petroleiras (ANPP)
Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT)
Auditoria Cidadã da Dívida25.
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)
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Conselho Federal de Administração (CFA)

Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
Conselho Federal de Economia (COFECON)
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)
Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge)
Federação Interestadual de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Industriais de Nível Técnico (Finttec)
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco)
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)
Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF)
Federação Nacional dos Portuários (FNP)
Força Sindical do Estado do Paraná
Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate)
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
Instituto Nacional pela Integridade (Inai)
Movimento do Ministério Público Democrático (MPD)
Movimento Voto Consciente
Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rits)
Rede de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Brasil (Rede ODS Brasil)
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis)
Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de Auditoria do SUS (Unasus Sindical)
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
Transparência Internacional Brasil
União Nacional dos Estudantes (UNE)

