
Relatório Anual de

Atividades

2021

M O V I M E N T O  D E  C O M B A T E  À  C O R R U PÇÃO  E L E I T O R A L
( M C C E )



02 O MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

09 O ANO DE 2021 PARA O MCCE

14 AÇÕES DO MCCE EM 2021

35 REUNIÕES DO COMITÊ NACIONAL DO MCCE

41 ATIVIDADES DO GT MULHERES MCCE

44 MATÉRIAS E NOTAS NO SITE DO MCCE

58 MCCE NA MÍDIA



O Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE), apartidário, é uma rede
formada por entidades da sociedade civil,
movimentos, organizações sociais e
religiosas. 

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

EIXOS DE ATUAÇÃO MCCE: 

Fiscalização: buscar assegurar o
cumprimento das Leis 9840/1999 (Lei
Contra a Compra de Votos)¹ e a LC
135/20102 (Ficha Limpa)², por meio do
recebimento de denúncias,
acompanhamento de processos e
condução de representações aos órgãos
competentes. 
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¹ Lei 9840/99 - A lei de iniciativa popular introduziu na Lei das Eleições o art. 41-A e o § 3º do art. 73. O primeiro
considera captação ilícita de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou
vantagem de qualquer natureza. O segundo relaciona hipóteses de uso eleitoral da máquina administrativa.
Esses dispositivos impõem aos infratores multa e cassação do registro ou do diploma eleitoral. 

² LC 135/10 - Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9º do
art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências,
para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no
exercício do mandato.



Tornar mais conhecida a Lei
9840/1999 e a LC 135/2010 a fim de
ampliar suas aplicações e seus
acompanhamentos.
Acelerar o julgamento dos processos
referente à Lei 9840/99 e a LC 135/10.
Articular a luta por eleições limpas com
o combate a todas as formas de
corrupção. 

Educação: conscientizar os eleitores de
que “voto não tem preço, tem
consequências”. Promover ações nos
municípios, como encontros, palestras e
seminários, buscar parcerias com os
Comitês. Produzir material digital e
impresso, como: cartilhas, folders e
cartazes. 

Monitoramento: acompanhar ações dos
parlamentos em relação à Lei Contra a
Compra de Votos, à Ficha Limpa e o
controle social do orçamento público e da
máquina administrativa. Esse último, evita
o desvio de recursos com finalidades
eleitoreiras e busca acompanhar as ações
dos candidatos eleitos.

Desafios
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Quando foi criado o MCCE?

O MCCE foi instituído durante o período
eleitoral de 2002. Mas pode-se dizer que a
campanha da fraternidade de 1996, que
teve por tema "Fraternidade e Política",
contribuiu para aflorar a criação do MCCE,
porque posterior à campanha, a Comissão
Brasileira Justiça e Paz (CBJP) órgão
vinculado da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), lançou o Projeto
"Combatendo a corrupção eleitoral" em
fevereiro de 1997. Assim, era plantada, em
1998, a semente da iniciativa popular
contra a corrupção eleitoral, originando a
Lei 9840.

Fundado durante o período eleitoral de
2002, o MCCE ampliou sua atuação e hoje
funciona de forma permanente com ações
em todo o país. Em 2006 é criada a
secretaria executiva do comitê nacional do
MCCE. Em 27 de abril de 2007, é
oficializada legalmente a Secretaria
Executiva do Comitê Nacional do
Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (SE-MCCE), Organização não
governamental (ONG) e sem fins
lucrativos.  
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Como está organizado o MCCE?

O movimento possui uma coordenação
nacional, que é a Secretaria Executiva do
Comitê do Comitê Nacional em Brasília,
onde é feita a integração com as mais de
70 entidades que compõem a rede
nacional do MCCE com os comitês
estaduais, municipais e locais situados em
todas as regiões do país.

• Secretaria Executiva do Comitê
Nacional Fundada em agosto de 2006 e
oficializada em abril de 2007. Ela é uma
associação civil sem fins lucrativos e
econômicos, com sede em Brasília/DF e
foro em todo o território nacional, podendo
ser criados escritórios regionais quando e
onde se fizerem necessários. A cada três
anos, o Comitê Nacional do MCCE é
recomposto por membros eleitos das
entidades que integram a Rede MCCE.
Assim, é eleita uma diretoria colegiada,
formada por três diretores e seus
suplentes, um Conselho Fiscal e sua
suplência. Responsável pela assessoria
direta da diretoria, relacionamento com as
entidades e com os comitês e também
pela assessoria de comunicação, além da
interlocução interna e externa do
Movimento. 
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Gestão 2019-2022 

▪ Diretoria 

- Haroldo Santos Filho - representante
do Conselho Federal de Contabilidade
(CFA); 
- Melillo Dinis do Nascimento -
representante da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB). 
- Luciano Caparroz Pereira dos Santos
- representante da Ordem dos
Advogados do Brasil (CFOAB); 

▪ Suplentes da Diretoria 

- Jovita José Rosa - representante do
Sindicato dos Servidores do Sistema
Nacional de Auditoria do SUS (UNASUS); 
- Márlon Jacinto Reis - Advogado e
cofundador MCCE. 

▪ Conselho Fiscal 

- Hugo Carvalho Moreira - representante
do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait) - IN
MEMORIAM
- Vilson Antônio Romero - representante da
Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil (ANFIP). 
- Newton Pereira Ramos Neto -
representante da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe);
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Gestão 2019-2022 

▪ Suplentes do Conselho Fiscal 

- Ivanilde Fabrette – representante do
Conselho Federal de Farmácia (CFF); 
- Kurt Theodor Krause - representante do
Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Sindifisco
Nacional). 

▪ Secretaria Executiva do MCCE 

- Eliane Maria de Carvalho - Assessora da
Diretoria; 
- Vitória Mesquita Silva - Assessora
Administrativa.
- Ana Carolina Silva - Assessora de
Comunicação;
- Lanna Borges e Silva - Assessora de
Comunicação; 
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ENTIDADES DA REDE DO COMITÊ NACIONAL DO MCCE:
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1. A Voz do Cidadão (Instituto de Cultura de Cidadania) 
2. Amigos Associados de Ribeirão Bonito (Amarribo) 
3. Articulação Brasileira Contra a Corrupção e a
Impunidade (Abracci) 
4. Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e
Promotores Eleitorais (Abramppe) 
5. Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal
(ABMVL) 6. Associação Brasileira de Organizações não
Governamentais (Abong) 
7. Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
8. Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
9. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) 
10. Associação Juízes para a Democracia (AJD) 
11. Associação Nacional do Ministério Público de Contas
(Ampcon) 
12. Associação Nacional do Ministério Público de Defesa
da Saúde (Ampasa) 
13. Associação Nacional dos Advogados Públicos
Federais (ANAFE) 
14. Associação Nacional dos Auditores de Controle
Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) 
15. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (ANFIP) 
16. Associação Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos (ANADEP) 
17. Associação Nacional dos Defensores Públicos
Federais (Anadef) 
18. Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal (ADPF) 
19. Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra) 
20. Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp) 
21. Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais
(APCF) 22. Associação Nacional dos Petroleiros e
Petroleiras (ANPP) 23. Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR) 24. Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 25.
Auditoria Cidadã da Dívida 
26. Cáritas Brasileira 
27. Central Única dos Trabalhadores (CUT Brasil) 
28. Centro Santo Dias de Direitos Humanos (CSDDH) 
29. Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP)
30. Comunidade Bahá'í do Brasil 
31. Confederação Nacional das Associações de
Moradores (Conam) 
32. Confederação Nacional de Saúde (CNS) 
33. Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE) 
34. Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag) 

35. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
36. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) 37. Conselho Federal de Administração (CFA) 
38. Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
39. Conselho Federal de Economia (COFECON) 
40. Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) 
41. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) 
42. Conselho Federal de Farmácia (CFF) 
43. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (Coffito) 
44. Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) 
45. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) 
46. Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros
(Fisenge) 
47. Federação Interestadual de Sindicatos de
Trabalhadores Técnicos Industriais de Nível Técnico
(Finttec) 
48. Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital
(Fenafisco) 49. Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) 
50. Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF) 
51. Federação Nacional dos Portuários (FNP) 
52. Força Sindical do Estado do Paraná 
53. Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de
Estado (Fonacate) 
54. Grande Oriente do Brasil (GOB) 
55. Instituto Atuação 
56. Instituto Avante Brasil (IAB) 
57. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(Ibase) 58. Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) 
59. Instituto de Fiscalização e Controle (IFC) 
60. Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
61. Movimento Nacional dos Servidores Públicos
Aposentados e Pensionistas (Instituto Mosap ) 
62. Instituto Nacional pela Integridade (Inai) 
63. Movimento do Ministério Público Democrático (MPD) 
64. Movimento Voto Consciente 
65. Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rits) 
66. Rede de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Brasil (Rede ODS Brasil) 
67. Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal
e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) 
68. Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de
Auditoria do SUS (Unasus Sindical) 
70. Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de
Finanças e Controle (Unacon Sindical) 
71. Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho
(Sinait) 
72. Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) 
73. Transparência Capixaba 
74. Transparência Internacional Brasil 
75. União Nacional dos Estudantes (UNE)
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O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) vem ao longo dos seus 19
anos desenvolvendo um trabalho de conscientização da sociedade com o intuito de
promover eleições mais justas, equitativas e transparentes. São diversas ações para
defender os princípios democráticos, sobretudo, para que haja uma política justa e
transparente. O ano de 2021 para nós, do MCCE, foi um ano de muita luta. A pandemia
de Covid-19 trouxe muitas perdas e desafios a todos. Nosso movimento também foi
atingido pelo luto da perda de amigos e amigas, que sempre farão parte da história do
MCCE. 

Durante todo o ano, buscamos, por meio de reuniões online - respeitando a
necessidade isolamento, diante do cenário mundial da pandemia de coronavírus - e por
meio de reuniões híbridas (respeitando os protocolos de sanitários), articular e debater,
junto às entidades que fazem parte da rede MCCE, temas que durante o ano, foram de
grande inquietação e impactaram a sociedade civil, em especial no que tange o
combate à corrupção eleitoral e defesa da democracia. Nos parágrafos abaixo
descrevemos brevemente as principais ações e atividades do MCCE, em 2021, que
tiveram intuito de, além de combater à corrupção eleitoral, realizar trabalhos sobre a
importância do voto visando sempre a busca por um cenário político e eleitoral mais
justo e transparente.

Em janeiro, o MCCE convocou as entidades de sua rede nacional para apoiar o estado
do Amazonas, para ajudar na crise provocada pela pandemia de coronavírus.
Solicitamos que as entidades fizessem uma mobilização para envio de doações ao
estado. 

Em fevereiro, momento da eleição dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, o MCCE divulgou nota sobre renovar os esforços da luta contra a
corrupção, pois os desafios são contínuos, em especial no que diz respeito aos
inúmeros ataques que a Lei da Ficha Limpa vem sofrendo, nesses 11 anos de criação.
Um tema diretamente relacionado a isso, foi a chamada PEC da Impunidade (PEC
3/2021), que em fevereiro, após pressão de diversos movimentos, teve retirado o trecho
que alterava a regra sobre inelegibilidade na Lei da Ficha Limpa. 



10

O MCCE emitiu nota de repúdio sobre a PEC, e continuou acompanhando o assunto. No
que tange a pandemia de Covid-19, o MCCE manifestou apoio a Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Pandemia na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).
Ainda, o nosso Movimento em parceria com a Plataforma dos Movimentos Sociais pela
Reforma do Sistema Política realizava seu primeiro Encontro Nacional em formato
virtual com objetivo de discutir os desafios políticos postos pela pandemia e pelo
cenário democrático de 2021. O encontro reuniu mais de 100 movimentos que levou a
Plataforma a realizar ao longo do ano encontros regionais com recortes específicos
sobre a política de cada região. 

Em março, já atento à temática da Reforma Eleitoral, o MCCE participou de audiência
pública com representantes da Câmara do Deputado, para contribuir, enquanto
movimento da sociedade civil, com o Grupo de Trabalho da Reforma Legislativa
Eleitoral. No Dia Internacional da Mulher, realizou-se o primeiro debate do Grupo de
Trabalho do MCCE - Mulheres na Política (o GT trata sobre financiamento eleitoral, em
especial na estrutura e organização dos partidos com enfoque no gênero). Entre as
atividades do MCCE em março, destacamos ainda: a publicação do relatório de
atividades de 2020, a participação da diretoria do MCCE em um curso sobre
"Democracia Representativa", e audiência com representantes do Legislativo para
abordar temas da reforma eleitoral.

Em abril, o Grupo de Trabalho Mulheres do MCCE realizou seu segundo encontro para
tratar das pautas de gênero, no tocante à Reforma Legislativa Eleitoral. Sobre o mesmo
tema, o MCCE foi convidado a integrar o GT da Reforma Eleitoral, da Plataforma dos
Movimentos Sociais para a Reforma do Sistema Político. Ademais, o MCCE foi
convidado a integrar no projeto Observatório Cidadão da Corrupção (OCC) -
correalizado pela Transparência Internacional Brasil, em parceria com outras
organizações da sociedade civil de 15 países da América Latina e Caribe. Com intuito
de fortalecer o trabalho do MCCE, foi lançado o vídeo “Combate à Corrupção: um dever
de todos!”, produzido pelo Conselho Federal de Administração (CFA).

Em maio, os diretores do MCCE reuniram-se com o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, para discutir a segurança do voto e da
urna eletrônica, a Lei da Ficha Limpa e a participação da sociedade civil nos debates da
reforma legislativa eleitoral. Ainda sobre esse tema, e também para debater sobre
desinformação eleitoral, esteve em reunião com Avaaz e Instituto de Tecnologia e
Equidade (IT&E). 
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Sobre a temática das emendas parlamentares, o MCCE [foi aceito como amicus curiae]
ingressou com pedido de amicus curiae na ADI 6786 (Ação Direta de
Inconstitucionalidade), contra o §1º do art. 76 da Lei 14.116/2020 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO) de 2021, que autoriza a transferência especial de recursos do
orçamento por meio das emendas de bancada estadual. Também ocorreu o lançamento
do vídeo “MCCE: História e perspectivas para o futuro”, produzido pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). 

Em junho, o MCCE divulgou nota de repúdio sobre a aprovação, na Câmara dos
Deputados, do projeto que torna elegíveis políticos e gestores públicos que tiveram as
contas rejeitadas pelos órgãos de controle - um claro ataque à Lei da Ficha Limpa.
Ainda sobre a lei, O GT Mulheres MCCE realizou o evento online “Lei da Ficha Limpa –
11 anos: paridade de gênero e combate à corrupção nas eleições de 2022”. O MCCE
participou de live comemorativa sobre as histórias e desafios do Comitê Amazonas de
Combate à Corrupção. Além disso, a nossa organização reuniu- se com representantes
da rede de mobilização social global, Avaaz, para debater sobre o da Reforma Eleitoral.
Por último, participamos da construção do encontro regional Centro-Oeste, promovido
pela Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, o qual
integramos no projeto “Fortalecimento da Rede”, financiado pela União Europeia.

Em julho emitimos nota sobre o absurdo da aprovação, pelo Congresso Nacional, do
valor de R$ 5,7 bilhões para o Fundo Eleitoral de 2022, em meio a uma crise sanitária e
as dificuldades advindas com ela. Também participamos de debate virtual sobre
democracia e representatividade nos espaços de poder voltado para organizações,
coletivos e movimentos da região Sudeste, promovido pela Plataforma dos Movimentos
Sociais pela Reforma do Sistema Político. 

Em agosto, a parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no “Programa
Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral”, foi
renovada. Com o tema da reforma eleitoral ainda em questão, divulgamos nota pública,
pedindo a imediata suspensão da tramitação do tema no Legislativo. Nessa mesma
linha, o GT Mulheres MCCE dialogou sobre os caminhos da Reforma Eleitoral no Brasil,
sob a ótica do Observatorio de Mujeres y Políticas de Transparencia Electoral em
território latinoamericano. Outra pauta importante sobre o tema eleitoral também obteve
grande atenção do MCCE - o projeto do novo Código Eleitoral. 
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Sendo assim, tornamos pública uma nota técnica elaborada pela Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (Conamp) sobre o texto do projeto. Ademais,
participamos do encontro de movimentos da região Nordeste, promovido pela
Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. 

Em setembro, fomos convidados - e aceitamos prontamente - pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para integrar o Observatório da Transparência das Eleições (OTE). Com
a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da proposta de Código Eleitoral (PLP
112/2021), emitimos nota pública, ressaltando que a aprovação do texto foi realizada
sem a participação popular, sem um debate profundo e sem a garantia de que não
haverá retrocessos no combate à corrupção. Em seguida, alertamos diversas vezes
para os retrocessos do PLP 9/2021 (Projeto de Lei Complementar), que altera a Lei
Complementar nº 64/1990 – a chamada Lei das Inelegibilidades. Inclusive, em parceria
com a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas
do Brasil (ANTC), elaboramos nota técnica e solicitamos ao presidente da República
que vetasse o PLP. Mas, infelizmente o projeto foi aprovado pelo Legislativo e
sancionado pelo presidente da República. Além disso, nosso movimento participou de
debates virtuais sobre: “urna eletrônica e voto impresso” (no 16º Congresso de Inovação
no Poder Judiciário – CONIP Judiciário & Controle) e “eleições em tempos de crise e
reformas” (organizado pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP). 

Em outubro, o MCCE participou da abertura do “Ciclo de Transparência Democrática –
Eleições 2022”, que marcou o início da abertura dos códigos-fonte dos sistemas
eleitorais para conferência pela sociedade civil. Junto ao Comitê Amazonas de Combate
à Corrupção – CACC a diretoria do MCCE participou de live sobre a Emenda
Constitucional 111 (que teve origem na PEC 28/2021, que trata sobre a reforma político-
eleitoral). Além disso, fizemos manifestação sobre a PEC – Proposta de Emenda
Constitucional 05/2021, que visava à alteração da composição do Conselho Nacional do
Ministério Público e ao enfraquecimento da atuação dos Promotores de Justiça e
Promotores Eleitorais. Por fim, os diretores do MCCE participaram do Seminário
Internacional Desinformação e Eleições, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). 

Em novembro, recebemos solicitação de apoio da pesquisadora Elin Bergman, de
ciência política na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, para realizar uma pesquisa
com a Rede de Comitês e Entidades do MCCE sobre a compra de votos. 
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Também participamos da abertura oficial da 6ª edição do Teste Público de Segurança
do Sistema Eletrônico de Votação, evento organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Sobre a participação do Legislativo no orçamento da União, o MCCE emitiu nota
pública sobre a votação do Projeto de Resolução do Congresso Nacional - PNR
04/2021, que criou novas regras para execução de emendas do relator do Orçamento, o
chamado “orçamento secreto”. Além disso, o MCCE ingressou com pedido de amicus
curiae da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamenta l - ADPF 854, no
Superior Tribunal Federal (STF). Sobre o tema, já tinham sido ajuizadas três ADPFs no
STF, com alegação de "esquema montado pelo governo federal" para aumentar sua
base política de apoio no Congresso Nacional envolvendo a atuação combinada entre o
relator-geral do orçamento e a chefia do Poder Executivo da União. Para fortalecer os
movimentos em prol da democracia no Brasil, o MCCE aderiu a iniciativa da sociedade
civil brasileira, o Pacto pela Democracia. 

Em dezembro, diante da aprovação do Projeto de Resolução (PNR 04/2021), que criou
novas regras para execução de emendas do relator do Orçamento, o chamado
“orçamento secreto”, o MCCE manifestou-se em notas, inclusive divulgando a lista de
deputados (as) e senadores (as) que votaram a favor e contra às emendas do relator. O
ano estava quase no fim, e continuamos firmes em nossa atuação. Prova disso, foram
nossas notas públicas e solicitações de amicus curiae no que diz respeito a
discrepância da aprovação, pelo Congresso Nacional, de R$ 5,7 bilhões para o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, o chamado “Fundo Eleitoral”.

Para 2022, ano eleitoral, esperamos continuar nossa atuação, especialmente para
assegurar o cumprimento da Lei 9840/1999 (Lei Contra a Compra de Votos) e da Lei
135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Além disso, contribuir para consolidar ainda mais, para
os eleitores brasileiros, que “voto não tem preço, tem consequências”. Também
endossamos nosso intuito de sempre trabalhar para garantir o combate à desinformação
e enfrentamento das fake news. Ademais vamos prosseguir, incansavelmente, no
acompanhamento das ações do parlamento brasileiro, no que diz respeito à Lei Contra
a Compra de Votos e a Lei da Ficha Limpa, mas também atentos às questões do
orçamento público e do uso da máquina administrativa. Tudo isso, para buscar um
cenário político e eleitoral mais justo e transparente, em nosso país. 
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Os eventos aconteciam de forma presencial, no entanto, em virtude à pandemia
do COVID19 começaram a ser realizados virtualmente. 

 
*EVENTOS (atos públicos, audiências, debates, divulgação material, lives,

palestras, reuniões, seminários, webinários, dentre outros): 

MCCE divulga Nota Pública elaborada
pelo Comitê do Amazonas e convocando
as entidades para apoiar o Estado.

O MCCE CONVOCOU TODAS AS ENTIDADES
de sua rede para que apoiassem o Amazonas
na crise que assola o estado. Precisamos nos
mobilizar para enviar ajuda em forma de
doações. Solicitou que as entidades, dentro de
suas áreas e competências, se mobilizassem
para prestar pleno apoio aos que estão
trabalhando na linha de frente para conseguir
atender aos pacientes não só de COVID-19,
mas de outras enfermidades que também estão
desassistidos.

MCCE participa da Ato Público

O MCCE participou do Ato Público promovido
pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho (SINAIT) contra a impunidade dos
mandantes e intermediários da Chacina de
Unaí. O evento foi mediado pela diretora do
SINAIT Rosângela Rassy e participaram
sindicalistas e pessoas das mais diversas áreas
e categorias.
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Nota: Precisamos defender a Lei da Ficha
Limpa

Nos últimos meses do ano de 2020, a Lei da
Ficha Limpa sofreu diversos ataques. A Lei,
aprovada há 10 anos por iniciativa popular, tem
sido alvo de diferentes grupos políticos que
buscam alterar a lei ou a usam como barganha
para negociações em benefício próprio. O jogo
político muda o tempo todo e o Congresso
Nacional agora conta com dois novos
presidentes nas casas que o compõem: Câmara
e Senado. Ou seja, são novas prioridades de
pautas, novas visões políticas e novas
dinâmicas. Por isso, convocamos a todos os
parceiros de luta contra a corrupção para
permanecerem vigilantes, pois os desafios são
contínuos. A corrupção não descansa, mas nós
também não. E é sempre bom lembrar: voto não
tem preço, tem consequências.

Após pressão PEC 3/2021 vai para
Comissão Especial

MCCE tem acompanhado a tramitação da PEC
3/2021, a PEC da Imunidade e, mesmo com a
retirada do trecho que alterava a regra sobre
inelegibilidade na Lei da Ficha Limpa,
continuamos mobilizados.
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Nota de Repúdio sobre a PEC da
Imunidade

O MCCE, composto por entidades e
organizações da sociedade civil, condena mais
um ataque à Lei da Ficha Limpa por parte de
parlamentares que, em busca de derrubar
dispositivos que combatem a corrupção,
colocam para votação em plenário a PEC
3/2021, mais conhecida como PEC da
Imunidade. O texto prevê que só haverá
inelegibilidade "com a observância do duplo
grau de jurisdição", o que é um ataque direto a
um dos mecanismos mais eficientes da Lei; a
condenação em grau colegiado.

Nota de Pesar

O MCCE com profundo pesar informou o
falecimento do parceiro do MCCE, Hugo
Carvalho Moreira, ocorrido no dia 24 de
fevereiro de 2021. Que o exemplo do Dr. Hugo,
que dedicou sua vida à defesa dos Auditores
Fiscais do Trabalho e ao combate à corrupção,
seja uma fonte permanente de inspiração,
especialmente nesse momento difícil em que
vivemos no Brasil.

MCCE manifesta apoio a “CPI Popular da Pandemia” na CLDF 

O Movimento manifestou apoio a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia na Câmara
Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A iniciativa é coordenada pelo Observatório Social de Brasília e do
Instituto de Fiscalização e Controle (IFC) – entidade da Rede Comitê Nacional do MCCE, associações civis
de reconhecida atuação no fomento à transparência e à participação social no acompanhamento da
gestão pública, tem caráter apartidário e é aberta a qualquer cidadão ou organização que partilhe de seu
objetivo.
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MCCE participa de audiência pública do
GT da Reforma Legislativa Eleitora

O MCCE participou nesta sexta-feira (12), da
audiência pública do Grupo de Trabalho da
Reforma Legislativa Eleitoral, cujo objetivo foi o
recebimento de propostas e contribuições da
sociedade civil. A audiência, que aconteceu na
Câmara dos Deputados, foi presidida pelo
deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-
RR) e relatada pela deputada Margarete Coelho
(PP-PI).

MCCE lança Relatório de Atividades
2020

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE) tem a alegria de lançar o Relatório
Anual de Atividades do MCCE de 2020 – um
ano difícil por causa da pandemia do novo
coronavírus, e que trouxe a necessidade de
adaptação a novas formas de trabalho. Porém,
mesmo com todos os desafios, o MCCE
continuou na defesa da democracia e de um
cenário político mais justo e participativo.

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-lanca-relatorio-de-atividades-2020/
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Artigo: Winston Churchill teria dito que a
democracia é a pior forma de governo, à
exceção de todas as demais

Por Haroldo Santos Filho, Luciano Caparroz
Santos e Melillo Dinis do Nascimento, Diretores
do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE)

Publicado no Congresso em Foco.

Todas as crises que vivemos sempre foram
superadas pela democracia e é nela que
colocamos nossas esperanças. Quando vemos
a democracia ser atacada, nos colocamos em
prontidão para defendê-la. 

MCCE participa do curso Fé e Política com
o tema “Democracia Representativa”

O MCCE foi um dos palestrantes da 6ª aula da
Escola de Fé e Política Waldemar Rossi, com o
tema: "Democracia Representativa".

MCCE participa de audiência com o Deputado Paulo Teixeira (PT-SP) 

A pauta da audiência foi a reforma eleitoral abordando os principais pontos que o Movimento irá defender,
junto com a Plataforma dos Movimentos Sociais para a Reforma do Sistema Político.

http://www.mcce.org.br/noticias/winston-churchill-teria-dito-que-a-democracia-e-a-pior-forma-de-governo-a-excecao-de-todas-as-demais/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-lanca-relatorio-de-atividades-2020/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-lanca-relatorio-de-atividades-2020/
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Projeto Observatório Cidadão da Corrupção

O MCCE aceitou o convite para participar do projeto Observatório Cidadão da Corrupção (Observatorio
Ciudadano de Corrupción – OCC), correalizado pela Transparência Internacional – Brasil em parceria com
outras organizações da sociedade civil de 15 países da América Latina e Caribe.

GT Reforma Eleitoral da Plataforma

MCCE irá participar no GT da Reforma Eleitoral da Plataforma dos Movimentos Sociais para a Reforma
do Sistema Político.

Lançamento do vídeo “Combate à corrupção: um dever de todos!”, produzido pelo CFA
(Conselho Federal de Administração)

O vídeo tem a finalidade de fortalecer o nome do MCCE com a ampla divulgação nas redes sociais
permitindo assim que chegue a diferentes segmentos da sociedade para que conheçam nossas ações,
facilitando a inclusão de novos colaboradores. 

O vídeo está disponível no Canal MCCE e no canal do CFA no YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=dDyhtVeAb_A
https://www.youtube.com/watch?v=dDyhtVeAb_A
https://www.youtube.com/watch?v=nFF9zeo0RFM
https://www.youtube.com/watch?v=nFF9zeo0RFM
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Diretores do MCCE se reúnem com Luís
Roberto Barroso

O MCCE reuniu-se com o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso, para discutir a segurança do
voto e da urna eletrônica, a Lei da Ficha Limpa
e a participação da sociedade civil nos debates
da reforma legislativa eleitoral. 

Os diretores apresentaram ao ministro Barroso
a proposta de criação de um observatório da
sociedade civil para acompanhar o sistema
eleitoral, dar visibilidade à auditabilidade do voto
e, também, monitorar os processos legislativos.

 Nota de Pesar

O MCCE com profundo pesar informou o
falecimento do parceiro do Movimento, Célio
Nori, do Comitê Santista de Combate à
Corrupção Eleitoral, ocorrido no dia 18 de maio
de 2021. Que o exemplo de Célio Nori, que
dedicou a sua vida a cidadania e ao combate à
corrupção, seja uma fonte permanente de
inspiração, especialmente nesse momento difícil
em que vivemos no Brasil.

MCCE se reúne com Avaaz e IT&E (Instituto de Tecnologia e Equidade)

O Movimento se reuniu com a Avaaz e IT&E para falar sobre desinformação eleitoral, proposta de emenda
para a Reforma Eleitoral e a possibilidades da Avaaz atuar junto com o MCCE, ITE e TSE.
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MCCE é aceito como amicus curiae da ADI 6786 (Emendas Parlamentares)

O MCCE ingressou com pedido de amicus curiae na ADI 6786 (Ação Direta de Inconstitucionalidade),
contra o §1º do art. 76 da Lei 14.116/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO) para 2021 que autoriza
a transferência especial de recursos do orçamento por meio das emendas de bancada estadual. Norma
aprovada pelo Congresso Nacional, por violação ao art. 166-A da Constituição Federal.

Lançamento do vídeo “MCCE: História e perspectivas para o futuro”, produzido pelo CFC
(Conselho Federal de Contabilidade).

O CFC produziu um vídeo institucional que faz uma contextualização da história do Movimento. O vídeo
está disponível no Canal MCCE no link https://www.youtube.com/watch?v=UIVeLsvwwzQ 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6146729
https://www.youtube.com/watch?v=UIVeLsvwwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=UIVeLsvwwzQ
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MCCE participa de live comemorativa
sobre as histórias e desafios do Comitê
Amazonas de Combate à Corrupção

O MCCE participou da live em comemoração aos
sete anos de existência do Comitê Amazonas de
Combate à Corrupção. O comitê é composto por
várias entidades, como a Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB/AM, os Conselhos Regionais
Profissionais de Administração, de Contabilidade,
de Economia e pelo Sindicato dos Jornalistas no
Amazonas/Fenaj e pela Arquidiocese de Manaus.

O evento também teve o intuito de fazer uma
homenagem póstuma ao ex-bispo emérito da
cidade de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que foi
um grande apoiador dos movimentos de combate
à corrupção no Brasil. 

Nota de repúdio MCCE – ataque à Lei da
Ficha Limpa

Na tarde do dia 24 de junho de 2021, a Câmara
dos Deputados aprovou mais um ataque à “Lei da
Ficha Limpa”. A proposta, aprovada por ampla
maioria dos deputados, pode tornar elegíveis
políticos e gestores públicos que tiveram as contas
rejeitadas pelos órgãos de controle. Mais uma vez,
o MCCE, as organizações da sociedade civil, e
principalmente o povo brasileiro são surpreendidos
por uma votação relâmpago, sem o mínimo debate
sobre o assunto. O projeto agora segue para o
Senado Federal, onde aguardará votação.
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MCCE e Avaaz realizam debate sobre
projeto da Reforma Eleitoral

O MCCE se reuniu com representantes da rede de
mobilização social global, Avaaz. O encontro
online foi um pedido pela própria organização, que
busca entender melhor, junto a entidades como o
MCCE, o texto da Reforma Eleitoral, que foi
apresentado na semana passada, na Câmara dos
Deputados. O projeto apresentado, sob a relatoria
da deputada Margarete Coelho (PP/ PI) tem 878
artigos, e abrange desde a criação de partidos até
as atribuições do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE.

MCCE participa da roda de conversa da
Região Centro-Oeste

O MCCE participou do encontro regional
promovido pela Plataforma dos Movimentos
Sociais pela Reforma do Sistema Político.
O objetivo do evento é analisar, refletir e propor
estratégias para a transformação do sistema
político, a fim de viabilizar uma democracia ampla,
orientada para a equidade.
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NOTA do MCCE: PANDEMIA, DEMOCRACIA
E FUNDO ELEITORAL

Todos fomos surpreendidos pela aprovação, pelo
Congresso Nacional, do valor de R$ 5,7 bilhões
para o Fundo Eleitoral de 2022. O respeito às
instituições e ao poder legislativo não deve
obstaculizar a necessária crítica cívica. O regime
democrático não merece, em plena pandemia e
com as muitas dificuldades que ela nos trouxe,
aprovar um orçamento deste tamanho quando
serviços essenciais sofrem cortes significativos.

MCCE participa da roda de conversa da
Região Sudeste

O MCCE participou do encontro regional
promovido pela Plataforma dos Movimentos
Sociais pela Reforma do Sistema Político. O
objetivo foi discutir o atual modelo e buscar
alternativas para radicalizar a democracia e
garantir a representatividade nos espaços de
poder. O encontro foi virtual e reuniu
organizações, coletivos, movimentos e diversas
frentes que atuam na região Sudeste. 
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MCCE renova parceria com o TSE e o “Programa Permanente de Enfrentamento à
Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral”

Em 2019 o MCCE foi convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte do Programa de
Enfrentamento de Combate à Desinformação nas Eleições 2020 e que agora foi transformado no
"Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral", nos termos da
Portaria-TSE n° 510/2021, publicada no DJe de 5.8.2021 (1741129 e 1743297). 

E neste contexto a parceria do MCCE terá continuidade considerando que assinou o termo de adesão do
primeiro programa.  

Nota Pública do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral – MCCE pela imediata
suspensão da tramitação da reforma
eleitoral

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral –
MCCE Nacional e o MCCE- SP, que
notabilizaram-se por zelar pelo aperfeiçoamento
do direito eleitoral brasileiro, e liderar as
campanhas pela Lei Contra a Compra de Votos e
pela Lei da Ficha Limpa, vem a público exortar o
Congresso Nacional para que suspenda de
imediato a tramitação da reforma eleitoral.

MCCE participa da roda de conversa da
Região Nordeste

O MCCE participou do encontro regional
promovido pela Plataforma dos Movimentos
Sociais pela Reforma do Sistema Político. O
objetivo foi discutir o atual modelo e buscar
alternativas para radicalizar a democracia e
garantir a representatividade nos espaços de
poder. 
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MCCE divulga nota técnica da Conamp,
sobre projeto do novo Código Eleitoral

Esteve, na pauta de agosto de 2021, na Câmara
dos Deputados, a votação do novo Código
Eleitoral. O projeto de lei tem ataques diretos à Lei
da Ficha Limpa. O Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral – MCCE, diante da urgência
no debate sobre o tema, divulga nota técnica,
elaborada pela Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público – Conamp, que faz parte da
rede de entidades parceiras do MCCE.

MCCE é convidado pelo TSE para integrar o Observatório da Transparência das Eleições
(OTE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passa a contar com um órgão destinado a “ampliar a transparência e a
segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições”. Foi instituída por meio da Portaria
TSE nº 578/2021 a Comissão de Transparência das Eleições (CTE). A mesma Portaria também criou o
Observatório de Transparência das Eleições (OTE). 
O Observatório será formado por pluralidade de instituições da sociedade civil, dentre elas o MCCE, com a
finalidade de colaborar com o Tribunal Superior Eleitoral nas tarefas de ampliar a transparência de todas
as etapas do processo eleitoral, ampliar o conhecimento público sobre o sistema brasileiro de votação e
resguardar a integridade do processo eleitoral.
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Nota Pública: novo Código Eleitoral

A Câmara dos Deputados aprovou ontem
(09/09/2021) a sua proposta de Código Eleitoral
(PLP 112/2021). Muitas alterações na sistemática
eleitoral foram introduzidas em cerca de 900
artigos. Será enviado ao Senado Federal. E para
que seja utilizado nas eleições de 2022 deverá ser
aprovado pelos senadores nas próximas duas
semanas. O prazo limite, para a votação do tema,
foi em outubro de 2021.

Nota Pública – PLP 9/2021: Senado pode
aprovar retrocesso ao combate à
corrupção no Brasil

Esteve na pauta, do dia 14 de setembro de 2021,
no Senado Federal, o PLP 9/2021 (Projeto de Lei
Complementar), que altera a Lei Complementar nº
64/1990 – a chamada Lei das Inelegibilidades. 

Nota: MCCE e rede de entidades parceiras,
pede veto ao PLP 9/2021

No dia 14 de setembro de 2021, o Senado Federal
endossou mais um retrocesso para o combate à
corrupção em nosso país. Por 49 votos a favor e
24 contra, o PLP 9/2021 (Projeto de Lei
Complementar), que altera a Lei Complementar nº
64/1990 – a chamada Lei das Inelegibilidades, foi
aprovado. O texto segue agora para sanção
presidencial, e caso seja assinado, será o fim da
inelegibilidade de gestores públicos que tiveram
contas rejeitadas e foram punidos apenas com
multas.
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MCCE divulga nota “Saiba quem são os
(as) deputados (as) e senadores (as) que
votaram contra o retrocesso do PLP
9/2021”

Em nota publicada na quarta-feira (15/09), o
MCCE endossou seu pedido de veto presidencial
ao PLP 9/2021. O projeto em questão trata sobre
a alteração da Lei das Inelegibilidades. 

MCCE e ANTC elaboram nota técnica e
solicitam ao presidente da República que o
vete o PLP 9/2021

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral –
MCCE enviou ofício ao presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro, com solicitação para que
ele vete o PLP 9/2021. No ofício consta uma nota
técnica elaborada pelo MCCE em parceria com a
Associação Nacional dos Auditores de Controle
Externo dos Tribunais de Contas do Brasil –
ANTC. 

Nota: MCCE repudia a sanção do PLP
9/2021

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral –
MCCE, rede de organizações sociais responsável
pela conquista da Lei da Ficha Limpa (Lei
Complementar 135/2010) juntamente com a
sociedade civil, vem a público repudiar
veementemente a sanção do Presidente da
República ao PLP 9/2021, que altera a Lei
Complementar nº 64/1990 – a chamada Lei das
Inelegibilidades. 
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MCCE participa do CONIP Judiciário &
Controle 2021

O MCCE participou do painel de discussões “Voto
Impresso e Urna Eletrônica” no CONIP Judiciário
& Controle 2021 com o tema Voto e Urna
Eletrônica.

MCCE participa do Webinar: Eleições em
tempos de crise e reformas

O MCCE participou do Webinar: Eleições em
tempos de crise e reformas organizado pela
Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP.

MCCE dialoga com senadoras (es) para falar sobre a PEC 28/2021 e o PLP 112/2021

O intuito do contato com todos (as) senadores (as) foi falar sobre a reforma eleitoral a PEC 28/2021 e o
código eleitoral PLP 112/2021. O Movimento se reuniu com equipe legislativa/jurídica de alguns senadores
como Dário Berger (MDB-SC), Fabiano Contarato (REDE-ES), Jorge Kajuru (PODEMOS-GO), Mecias de
Jesus (REPUBLICANOS-RR), Telmário Mota (PROS-RR) e Wellington Fagundes (PL-MT). 

O MCCE enviou material entre os quais a nota técnica que o Movimento adotou e que foi produzida pela
Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), nota que aborda os principais pontos
do PLP 112/2021. O material foi enviado ao senador Angelo Coronel (PSD-BA), Antonio Anastasia (PSD-
MG), Carlos Viana (PSD-MG), Fernando Collor (PROS-AL), Flávio Arns (Podemos-PR), Lasier Martins
(Podemos-RS), Lucas Barreto (PSD-AP), Mara Gabrilli (PSDB-SP), Marcos do Val (Podemos-ES), Roberto
Rocha (PSDB-MA), Rodrigo Cunha (PSDB-AL), Romário (PL-RJ), Soraya Thronicke (PSL-MS), Weverton
Rocha (PDT-MA) e Zequinha Marinho (PSC-PA).
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MCCE participa da abertura do Ciclo de
Transparência Democrática – Eleições
2022 do TSE

O MCCE participou da abertura do “Ciclo de
Transparência Democrática – Eleições 2022”, que
marca o início da abertura dos códigos-fonte dos
sistemas eleitorais para conferência pela
sociedade civil.

MCCE Nacional e Comitê Amazonas de
Combate à Corrupção fazem live sobre
mudanças na legislação eleitoral em 2022

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção –
CACC, em parceria com o MCCE Nacional,
realizou uma live, na no dia 15 de outubro, com o
tema “o que muda na legislação eleitoral para
2022”. Os participantes foram o diretor do
Movimento de Combate à Corrupção, Luciano
Santos e Manoel Carlos de Oliveira Júnior, do
Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

NOTA PÚBLICA SOBRE A PEC 5/2021

O MCCE vêm a público posicionar-se contra a
PEC – Proposta de Emenda Constitucional
05/2021, que tramita na Câmara dos Deputados e
que visa à alteração da composição do Conselho
Nacional do Ministério Público e ao
enfraquecimento da atuação dos Promotores de
Justiça e Promotores Eleitorais no combate à
corrupção eleitoral, na medida em que cria
mecanismos para ingerência política na instituição. 
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MCCE participa de Seminário Internacional
Desinformação e Eleições realizado pelo
TSE

Os diretores do MCCE, Luciano Santos e Melillo
Dinis, participaram nesta terça-feira (26) do
Seminário Internacional Desinformação e Eleições
– Disinformation and Elections, promovido pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento foi
transmitido pelo canal do TSE no YouTube.

Pesquisa sobre compra de votos

A pesquisadora Elin Bergman, de ciência política na Universidade de Gotemburgo na Suécia, entrou em
contato com o MCCE para conhecer um pouco mais as experiências do Movimento e realizar uma pesquisa
sobre a compra de votos com integrantes da Rede de Comitês e Entidades do Comitê Nacional.

MCCE participa do Teste Público de
Segurança do Sistema Eletrônico de
Votação do TSE

O MCCE participou da abertura oficial da 6ª
edição do Teste Público de Segurança do Sistema
Eletrônico de Votação (TPS) 2021, evento,
organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O teste é o segundo momento do Ciclo de
Transparência das Eleições de 2022 (o primeiro foi
em outubro, com a abertura dos códigos-fonte dos
sistemas eleitorais).
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NOTA PÚBLICA: sobre o PRN 4/2021
(emendas de relator – “orçamento
secreto”)

O MCCE tem pautado seu trabalho na busca do
equilíbrio na disputa eleitoral visando a paridade
de armas, objetivo este que norteia a própria
Justiça Eleitoral e está expresso na Lei Contra a
Compra de Votos (Lei 9840) e na Lei da Ficha
Limpa.

MCCE entra com petição de amicus curiae da ADPF 854 (orçamento secreto)

O MCCE ingressou com pedido de amicus curiae da ADPF 854 (Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental). Entenda o caso: foram ajuizadas três ADPFs no STF, sendo a ADPF 850 pelo Cidadania
(ADPF 850), ADPF 851 pelo PSB e a ADPF 854 pelo PSOL. Segundo alegam os partidos, existe um
"esquema montado pelo governo federal" para aumentar sua base política de apoio no Congresso
Nacional envolvendo a atuação combinada entre o relator-geral do orçamento e a chefia do Poder
Executivo da União.

MCCE adere ao Pacto pela Democracia

O Pacto pela Democracia é uma iniciativa da sociedade civil brasileira voltada à defesa e ao aprimoramento
da vida política e democrática no Brasil. Trata-se de um espaço plural, apartidário e aberto a cidadãos,
organizações e também atores políticos que compartilhem do compromisso de resgatar e aprofundar
práticas e valores democráticos diante dos inúmeros desafios que temos enfrentado ao longo dos últimos
anos no país.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6199750
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Saiba quem são os (as) deputados (as) e
senadores (as) que votaram a favor das
emendas do relator, o chamado
“orçamento secreto”

Na noite de segunda-feira (30/11), o Congresso
Nacional aprovou um projeto (PNR 04/2021 -
Projeto de Resolução do Congresso Nacional) que
cria novas regras para execução de emendas do
relator do Orçamento, o chamado “orçamento
secreto”. O Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) divulgou na sexta-feira (26) uma
nota pública sobre a convocação “no apagar das
luzes” da sessão deliberativa, que supostamente
iria criar regras para a destinação das emendas do
relator. 

MCCE protocola denúncia sobre
arrecadação ilegal de recursos para
campanha eleitoral de Jair Bolsonaro

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE) protocolou uma denúncia na Procuradoria
Geral Eleitoral (PGE), sobre arrecadação ilegal de
recursos para campanha eleitoral e ausência de
contabilização e prestação de contas. 

NOTA PÚBLICA: emendas parlamentares

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral –
MCCE vem a público mais uma vez manifestar
repúdio ao andamento do assunto das emendas
parlamentares, especialmente ao que toca ao
orçamento secreto e a ausência de transparência
e opacidade que vigora até agora.
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NOTA PÚBLICA: Fundo Eleitoral

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE) vem a público manifestar mais uma vez
seu repúdio ao aumento do valor aprovado na
última sexta-feira (17) pelo Congresso Nacional,
que derrubou o veto presidencial e elevou o valor
a R$ 5,7 bilhões do orçamento para o Fundo
Eleitoral.

MCCE solicita amicus curiae na ADI 7058,
que questiona o fundo eleitoral de 2022

O Movimento de Combate à Corrupção (MCCE)
vem à público informar que solicitou amicus curiae
(figura do direito brasileiro que garante a
participação de órgãos públicos e entidades da
sociedade civil em processos judiciais) ao
Supremo Tribunal (STF), para questionar
dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2022, aprovada pelo Congresso
Nacional, que destina R$ 5,7 bilhões ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
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FEVEREIRO

MCCE realiza reunião com entidades para
articulação das pautas 2021

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE) e as entidades que compõe sua rede se
reuniram no dia 10, para debater as ações que
estão previstas para o ano de 2021. Entre as
diversas pautas da reunião, os temas relacionados
à Lei da Ficha Limpa, ao fim do foro privilegiado e
à defesa da eficiência da urna eletrônica foram
priorizados.

LEIA A MATÉRIA

MARÇO

MCCE realiza reunião extraordinária sobre
a Ficha Limpa

A reunião extraordinária teve como objetivo
discutir sobre a PEC 3/2021 (PEC da Imunidade) e
a Ficha Limpa que vem sendo discutida no Grupo
de Trabalho - GT da Reforma da Legislação
Eleitoral. Mesmo com a alteração da PEC da
Imunidade para impedir a flexibilização da Lei da
Ficha Limpa foi ressaltado a necessidade da Rede
MCCE permanecer atenta e definir estratégias
para evitar ataques à Lei e evitar retrocessos na
área eleitoral.

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-realiza-reuniao-com-entidades-para-articulacao-das-pautas-2021/
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MARÇO

MCCE se reúne com rede de entidades e
discute a participação em audiências
públicas do GT da Reforma Eleitoral

O MCCE se reuniu com a sua rede de entidades
para analisar a conjuntura dos debates sobre as
leis eleitorais que têm acontecido no Congresso
Nacional. Durante o encontro, os diretores do
MCCE apresentaram os trabalhos feitos pelo
Movimento em relação aos temas que têm sido
discutidos pelo Grupo de Trabalho da Reforma
Eleitoral, da Câmara dos Deputados.

LEIA A MATÉRIA

ABRIL

Rede de Entidades do MCCE se reúne para
debater o GT da Reforma Legislativa
Eleitoral

Foi realizada a reunião mensal da Rede de
Entidades do MCCE. O Grupo de Trabalho da
Reforma Legislativa Eleitoral da Câmara dos
Deputados foi o principal assunto discutido
durante o encontro. 

O MCCE criou um grupo de trabalho para
acompanhar o andamento do GT da Reforma
Legislativa Eleitoral e para reunir sugestões de
propostas a serem apresentadas aos
representantes do GT.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-se-reune-com-rede-de-entidades-e-discute-a-participacao-em-audiencias-publicas-do-gt-da-reforma-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/rede-de-entidades-do-mcce-se-reune-para-debater-o-gt-da-reforma-legislativa-eleitoral/
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MAIO

MCCE debate transparência, reforma
eleitoral e lança vídeo institucional em
encontro com Rede

A Rede de Entidades do MCCE se reuniu para
debater a reforma eleitoral e a criação de um
observatório para o acompanhamento do sistema
eleitoral e dos processos legislativos. Na ocasião
também foi lançado o vídeo institucional do MCCE
de 2021, criado em parceria com o Conselho
Federal de Contabilidade – CFC.

LEIA A MATÉRIA

JUNHO

MCCE debate junto à rede de entidades
parceiras sobre reforma eleitoral, Lei da
Ficha Limpa e paridade na política

MCCE realizou sua reunião mensal com membros
das entidades parceiras. O objetivo do encontro foi
o diálogo sobre o acompanhamento e ações do
MCCE, e das entidades parceiras, em relação à
Lei da Ficha Limpa e reforma eleitoral. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-debate-transparencia-reforma-eleitoral-e-lanca-video-institucional-em-encontro-com-rede/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-debate-junto-a-rede-de-entidades-parceiras-sobre-reforma-eleitoral-lei-da-ficha-limpa-e-paridade-na-politica/
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JULHO

MCCE e rede de entidades parceiras
debatem o atual cenário de reformas
eleitorais e políticas que tramitam na
Câmara e Senado

O MCCE realizou reunião online, junto a rede de
entidades parceiras, na manhã do dia 14 de julho
de 2021. O objetivo do encontro virtual foi traçar
estratégias em relação às pautas, sobre a
temática eleitoral, que vêm sendo discutidas e
votadas na Câmara dos Deputados e Senado
Federal. 

LEIA A MATÉRIA

AGOSTO

MCCE articula junto à rede de entidades
parceiras ações para barrar a tramitação
da reforma eleitoral

No dia 11/08, o Movimento de Combate à
Corrupção – MCCE realizou sua reunião mensal
com membros das entidades parceiras. O objetivo
do encontro foi o diálogo sobre o
acompanhamento e ações do MCCE em relação à
tramitação da reforma eleitoral na Câmara dos
Deputados, sobretudo no que diz respeito à PEC
da Reforma Eleitoral (PEC 125/11, aprovada pela
comissão especial da Câmara no dia 09 deste
mês), a PEC do Voto Impresso (PEC 135/19,
rejeitada pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
com 229 votos a favor, 218 votos contrários e uma
abstenção) e o PLP 112/2021 (que institui o
Código Eleitoral, e pode ser votado ainda esta
semana na Câmara).

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-e-rede-de-entidades-parceiras-debatem-o-atual-cenario-de-reformas-eleitorais-e-politicas-que-tramitam-na-camara-e-senado/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-articula-junto-a-rede-de-entidades-parceiras-acoes-para-barrar-a-tramitacao-da-reforma-eleitoral/
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SETEMBRO

MCCE promove reunião, junto à rede de
entidades parceiras, no Dia Internacional
da Democracia

Na manhã do dia 15 de setembro o MCCE
realizou junto à rede de entidades parceiras, sua
reunião mensal. No início do encontro virtual foi
ressaltado que na mesma data (15/09) é
comemorado o Dia Internacional da Democracia.
Os representantes do MCCE lembraram que uma
data tão importante coincide com o mês em que a
Lei Contra a Compra de Votos (Lei 9840) –
primeira lei de iniciativa popular realizada pelo
MCCE, que completa 22 anos no dia 28 de
setembro. 

LEIA A MATÉRIA

OUTUBRO

MCCE e rede de entidades parceiras fazem
balanço de temas da Reforma Político-
Eleitoral que foram sancionados e ainda
tramitam no Congresso

O MCCE realizou sua reunião mensal com
membros das entidades parceiras. No início do
encontro virtual foi mencionado sobre a abertura
do Ciclo de Transparência Democrática das
Eleições 2022 do Tribunal Superior Eleitoral – TSE
e informado que o MCCE foi convidado a integrar
o Observatório da Transparência das Eleições
(OTE). O observatório tem a finalidade de
colaborar com a Comissão de Transparência das
Eleições (CTE) e com o Tribunal Superior Eleitoral
– TSE.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-promove-reuniao-junto-a-rede-de-entidades-parceiras-no-dia-internacional-da-democracia/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-e-rede-de-entidades-parceiras-fazem-balanco-de-temas-da-reforma-politico-eleitoral-que-foram-sancionados-e-ainda-tramitam-no-congresso/
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NOVEMBRO

MCCE realiza sua primeira reunião híbrida
junto à rede de entidades parceiras

O MCCE e as entidades que compõem sua rede
se reuniram na manhã desta quarta-feira (24), na
primeira reunião em formato híbrido (com a
participação de integrantes presencialmente e
online). A reunião aconteceu no plenário do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

LEIA A MATÉRIA

DEZEMBRO

MCCE realiza reunião híbrida, junto às
entidades parceiras, para fazer um
balanço de 2021

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral –
MCCE realizou, junto a rede de entidades
parceiras, sua reunião mensal, que aconteceu no
formato híbrido (com a participação de integrantes
presencialmente e online). O encontro ocorreu no
plenário do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC).

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-realiza-sua-primeira-reuniao-hibrida-junto-a-rede-de-entidades-parceiras/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-realiza-reuniao-hibrida-junto-as-entidades-parceiras-para-fazer-um-balanco-de-2021/
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Por mais mulheres na política

É com esta frase de Bertha Lutz, conhecida como
uma das maiores líderes na luta pelos direitos
políticos das mulheres brasileiras, que marcamos
o primeiro debate do Grupo de Trabalho do MCCE
de Mulheres na Política. Em setembro deste ano,
a lei do voto feminino completará 89 anos de
vigência no Brasil. Comemoraremos também 93
anos da eleição da primeira prefeita brasileira, a
paulista Alzira Soriano. 

LEIA A MATÉRIA

GT Mulheres MCCE realiza segunda
reunião e debate a Reforma Legislativa
Eleitoral

O Grupo de Trabalho Mulheres do Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), realizou
nesta sexta-feira (16) o seu segundo encontro
para tratar das pautas de gênero que serão
propostas ao grupo de trabalho do MCCE, criado
para acompanhar o GT da Reforma Legislativa
Eleitoral na Câmara dos Deputados. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/por-mais-mulheres-na-politica/
http://www.mcce.org.br/noticias/gt-mulheres-mcce-realiza-segunda-reuniao-e-debate-a-reforma-legislativa-eleitoral/
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Nota de Repúdio – GT Mulheres MCCE

O Grupo de Trabalho Mulheres, do Movimento de
Combate à Corrupção – MCCE, repudia os
ataques sofridos por senadoras durante sessão da
CPI da Covid e também nas redes sociais. Ao
garantirem o direito de participar da Comissão
fazendo perguntas aos convidados e convocados
– mesmo após terem sido privadas de estar entre
os titulares e suplentes – as Senadoras continuam
tendo sua atuação questionada por seus pares e
mentiras disseminadas em plataformas de mídia
social. 

LEIA A MATÉRIA

Nos 11 anos da Lei da Ficha Limpa, GT
Mulheres MCCE promove debate sobre
paridade de gênero e combate à corrupção

O Grupo de Trabalho de Mulheres do Movimento
de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE),
realizou nesta quinta-feira, 10 de junho, o evento
online “Lei da Ficha Limpa – 11 anos: paridade de
gênero e combate à corrupção nas eleições de
2022”. O debate foi o primeiro de um ciclo de
discussões, que irá ocorrer no decorrer de 2021,
com intuito de debater sobre o papel das mulheres
nas esferas de poder. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/nota-de-repudio-gt-mulheres-mcce/
http://www.mcce.org.br/noticias/nos-11-anos-da-lei-da-ficha-limpa-gt-mulheres-mcce-promove-debate-sobre-paridade-de-genero-e-combate-a-corrupcao/
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GT Mulheres MCCE dialoga sobre os
caminhos da Reforma Eleitoral no Brasil,
com representante do Observatorio de
Mujeres y Políticas de Transparencia
Electoral

O Grupo de Trabalho Mulheres do Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), realizou
nesta sexta-feira (13) um debate, junto a
representantes das entidades parceiras do MCCE,
sobre os caminhos da Reforma Eleitoral que
tramita na Câmara dos Deputados. O debate teve
a participação especial de Valentina Cuevas,
coordenadora do Observatorio de Mujeres y
Políticas de Transparencia Electoral (uma
organização que organiza projetos que abordam a
temática eleitoral na América Latina), que trouxe
uma panorama das ações feitas na América
Latina.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/gt-mulheres-mcce-dialoga-sobre-os-caminhos-da-reforma-eleitoral-no-brasil-com-representante-do-observatorio-de-mujeres-y-politicas-de-transparencia-electoral/
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FEVEREIRO

MCCE realiza reunião com entidades para articulação das pautas 2021

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e as entidades que compõe sua rede se reuniram
na manhã desta quarta-feira (10) para debater as ações que estão previstas para o ano de 2021. 

LEIA A MATÉRIA

Nota de Pesar

É com profundo pesar que o Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral informa o
falecimento do parceiro do MCCE, Hugo Carvalho Moreira, nesta quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021.

LEIA A MATÉRIA

Após pressão PEC 3/2021 vai para Comissão Especia

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE tem acompanhado a tramitação da PEC 3/2021,
a PEC da Imunidade e, mesmo com a retirada do trecho que alterava a regra sobre inelegibilidade na Lei
da Ficha Limpa, continuamos mobilizados.

LEIA A MATÉRIA

MARÇO

Por mais mulheres na política

É com esta frase de Bertha Lutz, conhecida como uma das maiores líderes na luta pelos direitos políticos
das mulheres brasileiras, que marcamos o primeiro debate do Grupo de Trabalho do MCCE de Mulheres
na Política.

LEIA A MATÉRIA

MCCE se reúne com rede de entidades e discute a participação em audiências públicas do
GT da Reforma Eleitoral

Na manhã desta quarta-feira (10), o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral se reuniu com a sua
rede de entidades para analisar a conjuntura dos debates sobre as leis eleitorais que têm acontecido no
Congresso Nacional.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-realiza-reuniao-com-entidades-para-articulacao-das-pautas-2021/
http://www.mcce.org.br/noticias/nota-de-pesar/
http://www.mcce.org.br/noticias/apos-pressao-pec-32021-vai-para-comissao-especial/
http://www.mcce.org.br/noticias/por-mais-mulheres-na-politica/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-se-reune-com-rede-de-entidades-e-discute-a-participacao-em-audiencias-publicas-do-gt-da-reforma-eleitoral/
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MCCE participa de audiência pública do GT da Reforma Legislativa Eleitoral

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral participou nesta sexta-feira (12), da audiência pública do
Grupo de Trabalho da Reforma Legislativa Eleitoral, cujo objetivo foi o recebimento de propostas e
contribuições da sociedade civil. 

LEIA A MATÉRIA

Winston Churchill teria dito que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de
todas as demais

Todas as crises que vivemos sempre foram superadas pela democracia e é nela que colocamos nossas
esperanças. Quando vemos a democracia ser atacada, nos colocamos em prontidão para defendê-la. 

LEIA A MATÉRIA

ABRIL

Rede de Entidades do MCCE se reúne para debater o GT da Reforma Legislativa Eleitoral

Nesta quarta-feira (14), aconteceu a reunião mensal da Rede de Entidades do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE). 

LEIA A MATÉRIA

CONAMP participa de audiência pública e defende Lei da Ficha Limpa

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), entidade que faz parte da Rede do
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), participou da audiência pública do GT da Reforma
Legislativa Eleitoral desta quinta-feira (25) e defendeu a Lei da Ficha Limpa.

LEIA A MATÉRIA

MCCE lança Relatório de Atividades 2020

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) tem a alegria de lançar o Relatório Anual de
Atividades do MCCE de 2020 – um ano difícil por causa da pandemia do novo coronavírus, e que trouxe a
necessidade de adaptação a novas formas de trabalho.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-participa-de-audiencia-publica-do-gt-da-reforma-legislativa-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/winston-churchill-teria-dito-que-a-democracia-e-a-pior-forma-de-governo-a-excecao-de-todas-as-demais/
http://www.mcce.org.br/noticias/rede-de-entidades-do-mcce-se-reune-para-debater-o-gt-da-reforma-legislativa-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/conamp-participa-de-audiencia-publica-e-defende-lei-da-ficha-limpa/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-lanca-relatorio-de-atividades-2020/
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GT Mulheres MCCE realiza segunda reunião e debate a Reforma Legislativa Eleitoral

O Grupo de Trabalho Mulheres do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), realizou nesta
sexta-feira (16) o seu segundo encontro para tratar das pautas de gênero que serão propostas ao grupo de
trabalho do MCCE.

LEIA A MATÉRIA

Movimentos veem retrocesso no combate à corrupção no país

ecisões recentes do Executivo, tentativas do Congresso Nacional de alterar leis que tratam de abuso de
autoridade, responsabilização de agentes públicos e foro privilegiado e, posicionamentos do Judiciário em
determinados casos acenderam o alerta de movimentos de combate à corrupção.

LEIA A MATÉRIA

MAIO

Projeto: MCCE abre processo seletivo para assessor (a) de comunicação

O MCCE – Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, por meio deste edital, abre processo de seleção
de profissional residente em Brasília, para 30 horas semanais (dedicação 6 horas), no seguinte cargo:
Assessor (a) de Comunicação.

LEIA A MATÉRIA

Município de Itaí aprova Ficha Limpa para cargos comissionados

No último dia 03 de maio a Câmara Municipal de Itaí/SP aprovou o Projeto de Lei 014/2021, do vereador
Luís Fernando (Coutinho) Aguiar, que institui a Ficha Limpa para nomeação de servidores a cargos
comissionados.

LEIA A MATÉRIA

Diretores do MCCE se reúnem com Luís Roberto Barroso

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) reuniu-se, nesta terça-feira (11), com o
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/gt-mulheres-mcce-realiza-segunda-reuniao-e-debate-a-reforma-legislativa-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/movimentos-veem-retrocesso-no-combate-a-corrupcao-no-pais/
http://www.mcce.org.br/noticias/projeto-mcce-abre-processo-seletivo-para-assessor-a-de-comunicacao-2/
http://www.mcce.org.br/noticias/municipio-de-itai-aprova-ficha-limpa-para-cargos-comissionados/
http://www.mcce.org.br/noticias/diretores-do-mcce-se-reunem-com-luis-roberto-barroso/
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MCCE debate transparência, reforma eleitoral e lança vídeo institucional em encontro com
Rede

A Rede de Entidades do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) reuniu-se hoje, quarta-feira
(12), para debater a reforma eleitoral e a criação de um observatório para o acompanhamento do sistema
eleitoral e dos processos legislativos.

LEIA A MATÉRIA

Nota de Pesar

É com profundo pesar que o Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – CN-
MCCE informa o falecimento do parceiro do Movimento, Célio Nori, do Comitê Santista de Combate à
Corrupção Eleitoral.

LEIA A MATÉRIA

Município de Bom Jesus do Norte aprova Ficha Limpa para cargos comissionados

Foi aprovado na semana passada pela Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte/ES o Projeto de Lei
008/2021, de autoria do Legislativo, que proíbe a nomeação para qualquer cargo comissionado  de
pessoas que tenham condenação transitada em julgado.

LEIA A MATÉRIA

Apucarana aprimora Lei da Ficha Limpa Municipal

A Lei Complementar 135/10, conhecida como a Lei da Ficha Limpa, completa 11 anos no próximo dia 04
de junho e vários municípios tem seguido o exemplo adotando a Ficha Limpa Municipal.

LEIA A MATÉRIA

Apucarana aprimora Lei da Ficha Limpa Municipal

A Lei Complementar 135/10, conhecida como a Lei da Ficha Limpa, completa 11 anos no próximo dia 04
de junho e vários municípios tem seguido o exemplo adotando a Ficha Limpa Municipal.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-debate-transparencia-reforma-eleitoral-e-lanca-video-institucional-em-encontro-com-rede/
http://www.mcce.org.br/noticias/nota-de-pesar-2/
http://www.mcce.org.br/noticias/municipio-de-bom-jesus-do-norte-aprova-ficha-limpa-para-cargos-comissionados/
http://www.mcce.org.br/noticias/apucarana-aprimora-lei-da-ficha-limpa-municipal/
http://www.mcce.org.br/noticias/apucarana-aprimora-lei-da-ficha-limpa-municipal/
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MCCE debate junto à rede de entidades parceiras sobre reforma eleitoral, Lei da Ficha
Limpa e paridade na política

Na manhã desta quarta-feira, 16 de junho, o Movimento de Combate à Corrupção – MCCE realizou sua
reunião mensal com membros das entidades parceiras. 

LEIA A MATÉRIA

MCCE participa de live comemorativa sobre as histórias e desafios do Comitê Amazonas
de Combate à Corrupção

O diretor do MCCE, Luciano Santos participou na quinta-feira, 17 de junho da live em comemoração aos
sete anos de existência do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. 

LEIA A MATÉRIA

Presidente Prudente(SP) aprimora Lei da Ficha Limpa Municipal

O município de Presidente Prudente, tem agora uma complementação na Lei da Ficha Limpa Municipal,
que passou a vigorar no dia 22 de junho de 2021. 

LEIA A MATÉRIA

Nota de repúdio

Na tarde de quinta-feira, 24 de junho de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou mais um ataque à “Lei da
Ficha Limpa”.

LEIA A MATÉRIA

JUNHO 

Nos 11 anos da Lei da Ficha Limpa, GT Mulheres MCCE promove debate sobre paridade de
gênero e combate à corrupção

O Grupo de Trabalho de Mulheres do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), realizou
nesta quinta-feira, 10 de junho, o evento online “Lei da Ficha Limpa – 11 anos: paridade de gênero e
combate à corrupção nas eleições de 2022”. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-debate-junto-a-rede-de-entidades-parceiras-sobre-reforma-eleitoral-lei-da-ficha-limpa-e-paridade-na-politica/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-participa-de-live-comemorativa-sobre-as-historias-e-desafios-do-comite-amazonas-de-combate-a-corrupcao-do-amazonas/
http://www.mcce.org.br/noticias/presidente-prudentesp-aprimora-lei-da-ficha-limpa-municipal/
http://www.mcce.org.br/noticias/nota-de-repudio-3/
http://www.mcce.org.br/noticias/nos-11-anos-da-lei-da-ficha-limpa-gt-mulheres-mcce-promove-debate-sobre-paridade-de-genero-e-combate-a-corrupcao/
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Nota do MCCE: PANDEMIA, DEMOCRACIA E FUNDO ELEITORAL

Todos fomos surpreendidos pela aprovação, pelo Congresso Nacional, do valor de R$ 5,7 bilhões para o
Fundo Eleitoral de 2022. 

LEIA A MATÉRIA

Americana (SP) pretende aperfeiçoar a Lei da Ficha Limpa Municipal

Quatro vereadores do município de Americana, em São Paulo protocolaram, na Câmara Municipal, um
projeto de lei que proíbe, no âmbito da Administração Pública, a contratação direta e indireta, de pessoas
condenadas por crimes cometidos contra a Lei Maria da Penha, contra o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou contra o Estatuto do Idoso.

LEIA A MATÉRIA

Câmara Municipal de São João Nepomuceno (MG) aprova “Lei da Ficha Limpa Municipal”

Os vereadores de São João Nepomuceno aprovaram o projeto de lei nº 53/21, que institui a Lei da Ficha
Limpa Municipal, para nomeação de servidores aos cargos comissionados no âmbito da administração
direta, autarquias e fundações do Poder Executivo e Legislativo.

LEIA A MATÉRIA

MCCE e Avaaz realizam debate sobre projeto da Reforma Eleitoral

O Movimento de Combate à Corrupção – MCCE esteve na manhã de terça-feira, 29 de junho, em reunião
com representantes da rede de mobilização social global, Avaaz. 

LEIA A MATÉRIA

JULHO

MCCE e rede de entidades parceiras debatem o atual cenário de reformas eleitorais e
políticas que tramitam na Câmara e Senado

O Movimento de Combate à Corrupção – MCCE realizou reunião online, junto a rede de entidades
parceiras, na manhã do dia 14 de julho de 2021.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/nota-do-mcce-pandemia-democracia-e-fundo-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/americana-sp-pretende-aperfeicoar-a-lei-da-ficha-limpa-municipal/
http://www.mcce.org.br/noticias/camara-municipal-de-sao-joao-nepomuceno-mg-aprova-lei-da-ficha-limpa-municipal/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-e-avaaz-realizam-debate-sobre-projeto-da-reforma-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-e-rede-de-entidades-parceiras-debatem-o-atual-cenario-de-reformas-eleitorais-e-politicas-que-tramitam-na-camara-e-senado/
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MCCE articula junto à rede de entidades parceiras ações para barrar a tramitação da
reforma eleitoral

No dia 11/08, o Movimento de Combate à Corrupção – MCCE realizou sua reunião mensal com membros
das entidades parceiras. 

LEIA A MATÉRIA

GT Mulheres MCCE dialoga sobre os caminhos da Reforma Eleitoral no Brasil, com
representante do Observatorio de Mujeres y Políticas de Transparencia Electoral

O Grupo de Trabalho Mulheres do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), realizou nesta
sexta-feira (13) um debate, junto a representantes das entidades parceiras do MCCE, sobre os caminhos
da Reforma Eleitoral que tramita na Câmara dos Deputados. 

LEIA A MATÉRIA

MCCE divulga nota técnica da Conamp, sobre projeto do novo Código Eleitoral

Está na pauta da Câmara dos Deputados, ainda para essa semana, a votação do novo Código Eleitoral. O
projeto de lei tem ataques diretos à Lei da Ficha Limpa.

LEIA A MATÉRIA

AGOSTO

NOTA PÚBLICA DO MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL – MCCE PELA
IMEDIATA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA REFORMA ELEITORAL

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE Nacional e o MCCE- SP, que notabilizaram-se
por zelar pelo aperfeiçoamento do direito eleitoral brasileiro, e liderar as campanhas pela Lei Contra a
Compra de Votos e pela Lei da Ficha Limpa, vem a público exortar o Congresso Nacional para que
suspenda de imediato a tramitação da reforma eleitoral.

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-articula-junto-a-rede-de-entidades-parceiras-acoes-para-barrar-a-tramitacao-da-reforma-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/gt-mulheres-mcce-dialoga-sobre-os-caminhos-da-reforma-eleitoral-no-brasil-com-representante-do-observatorio-de-mujeres-y-politicas-de-transparencia-electoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-divulga-nota-tecnica-da-conamp-sobre-projeto-do-novo-codigo-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/nota-publica-do-movimento-de-combate-a-corrupcao-eleitoral-mcce-pela-imediata-suspensao-da-tramitacao-da-reforma-eleitoral/
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Nota Pública – PLP 9/2021: Senado pode aprovar retrocesso ao combate à corrupção no
Brasil

Está na pauta de hoje, 14 de setembro, no Senado Federal, o PLP 9/2021 (Projeto de Lei Complementar),
que altera a Lei Complementar nº 64/1990 – a chamada Lei das Inelegibilidades.

LEIA A MATÉRIA

MCCE e rede de entidades parceiras, pede veto ao PLP 9/2021

Ontem, 14 de setembro, o Senado Federal endossou mais um retrocesso para o combate à corrupção em
nosso país. Por 49 votos a favor e 24 contra, o PLP 9/2021 (Projeto de Lei Complementar), que altera a
Lei Complementar nº 64/1990 – a chamada Lei das Inelegibilidades, foi aprovado.

LEIA A MATÉRIA

MCCE promove reunião, junto à rede de entidades parceiras, no Dia Internacional da
Democracia

Na manhã do dia 15 de setembro o MCCE realizou junto à rede de entidades parceiras, sua reunião
mensal. No início do encontro virtual foi ressaltado que na mesma data (15/09) é comemorado o Dia
Internacional da Democracia. 

LEIA A MATÉRIA

SETEMBRO

Nota Pública: novo Código Eleitoral

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (09/09/2021) a sua proposta de Código Eleitoral (PLP 112/2021). 

LEIA A MATÉRIA

MCCE promove reunião com equipe parlamentar do senador Fabiano Contarato

Na manhã desta sexta-feira (17/09), o diretor do MCCE, Luciano Santos reuniu-se com os assessores
parlamentares do senador Fabiano Contarato (Rede/ES) para dialogar sobre o posicionamento do MCCE
sobre dois temas que tramitam no Senado Federal: a Reforma Eleitoral e o novo Código Eleitoral. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/nota-publica-plp-92021-senado-pode-aprovar-retrocesso-ao-combate-a-corrupcao-no-brasil/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-e-rede-de-entidades-parceiras-pede-veto-ao-plp-92021/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-promove-reuniao-junto-a-rede-de-entidades-parceiras-no-dia-internacional-da-democracia/
http://www.mcce.org.br/noticias/nota-publica-novo-codigo-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-promove-reuniao-com-equipe-parlamentar-do-senador-fabiano-contarato/
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MCCE e ANTC elaboram nota técnica e solicitam ao presidente da República que o vete o
PLP 9/2021

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE enviou ofício ao presidente da República, Jair
Messias Bolsonaro, com solicitação para que ele vete o PLP 9/2021. 

LEIA A MATÉRIA

MCCE repudia a sanção do PLP 9/2021

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, rede de organizações sociais responsável pela
conquista da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010) juntamente com a sociedade civil, vem a
público repudiar veementemente a sanção do Presidente da República ao PLP 9/2021, que altera a Lei
Complementar nº 64/1990 – a chamada Lei das Inelegibilidades.

LEIA A MATÉRIA

Saiba quem são os (as) deputados (as) e senadores (as) que votaram contra o retrocesso
do PLP 9/2021

Em nota publicada na quarta-feira (15/09), o MCCE endossou seu pedido de veto presidencial ao PLP
9/2021.

LEIA A MATÉRIA

OUTUBRO

MCCE Nacional e Comitê Amazonas de Combate à Corrupção fazem live sobre mudanças
na legislação eleitoral em 2022

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção – CACC, em parceria com o MCCE Nacional, realizou uma
live, na última sexta-feira, 15 de outubro, com o tema “o que muda na legislação eleitoral para 2022”. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-e-antc-elaboram-nota-tecnica-e-solicitam-ao-presidente-da-republica-que-o-vete-o-plp-92021/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-repudia-a-sancao-do-plp-92021/
http://www.mcce.org.br/noticias/saiba-quem-sao-os-as-deputados-as-e-senadores-as-que-votaram-contra-o-retrocesso-do-plp-9202/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-nacional-e-comite-amazonas-de-combate-a-corrupcao-fazem-live-sobre-mudancas-na-legislacao-eleitoral-em-2022/
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MCCE e rede de entidades parceiras fazem balanço de temas da Reforma Político-Eleitoral
que foram sancionados e ainda tramitam no Congresso

No dia 20 de outubro, o Movimento de Combate à Corrupção – MCCE realizou sua reunião mensal com
membros das entidades parceiras. 

LEIA A MATÉRIA

MCCE participa de Seminário Internacional Desinformação e Eleições realizado pelo TSE

Os diretores do MCCE, Luciano Santos e Melillo Dinis, participaram nesta terça-feira (26) do Seminário
Internacional Desinformação e Eleições – Disinformation and Elections, promovido pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). 

LEIA A MATÉRIA

NOTA PÚBLICA SOBRE A PEC 5/2021

O MCCE – Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – vêm a público posicionar-se contra a PEC –
Proposta de Emenda Constitucional 05/2021.

LEIA A MATÉRIA

NOVEMBRO

Lei da Ficha Limpa Municipal é aprovada em Teresina e ampliada em Curitiba

Mais duas cidades aprovaram a “Lei da Ficha Limpa Municipal”. Em Teresina (PI), com a aprovação da lei,
passa a ser proibida a nomeação de pessoas “fichas sujas” para cargos comissionados na Prefeitura de
Teresina. 

LEIA A MATÉRIA

MCCE participa do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação do TSE

O MCCE participou nesta segunda-feira (22) da abertura oficial da 6ª edição do Teste Público de
Segurança do Sistema Eletrônico de Votação (TPS) 2021. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-e-rede-de-entidades-parceiras-fazem-balanco-de-temas-da-reforma-politico-eleitoral-que-foram-sancionados-e-ainda-tramitam-no-congresso/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-participa-de-seminario-internacional-desinformacao-e-eleicoes-realizado-pelo-tse/
http://www.mcce.org.br/noticias/nota-publica-sobre-a-pec-52021/
http://www.mcce.org.br/noticias/lei-da-ficha-limpa-municipal-e-aprovada-em-teresina-e-ampliada-em-curitiba/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-participa-do-teste-publico-de-seguranca-do-sistema-eletronico-de-votacao-do-tse/
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NOTA PÚBLICA: sobre o PRN 4/2021 (emendas de relator – “orçamento secreto”)

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) tem pautado seu trabalho na busca do equilíbrio
na disputa eleitoral visando a paridade de armas, objetivo este que norteia a própria Justiça Eleitoral e
está expresso na Lei Contra a Compra de Votos (Lei 9840) e na Lei da Ficha Limpa.

LEIA A MATÉRIA

MCCE realiza sua primeira reunião híbrida junto à rede de entidades parceiras

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e as entidades que compõem sua rede se
reuniram na manhã desta quarta-feira (24), na primeira reunião em formato híbrido (com a participação de
integrantes presencialmente e online).

LEIA A MATÉRIA

DEZEMBRO

Saiba quem são os (as) deputados (as) e senadores (as) que votaram a favor das emendas
do relator, o chamado “orçamento secreto”

Na noite de segunda-feira (30/11), o Congresso Nacional aprovou um projeto (PNR 04/2021) que cria
novas regras para execução de emendas do relator do Orçamento, o chamado “orçamento secreto”. 

LEIA A MATÉRIA

MCCE realiza reunião híbrida, junto às entidades parceiras, para fazer um balanço de
2021

Nesta quarta-feira (15), o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE realizou, junto a rede de
entidades parceiras, sua reunião mensal, que aconteceu no formato híbrido (com a participação de
integrantes presencialmente e online).

LEIA A MATÉRIA

MCCE protocola denúncia sobre arrecadação ilegal de recursos para campanha eleitoral
de Jair Bolsonaro

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) protocolou uma denúncia na Procuradoria Geral
Eleitoral (PGE), sobre arrecadação ilegal de recursos para campanha eleitoral e ausência de
contabilização e prestação de contas. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/nota-publica-sobre-o-prn-42021-emendas-de-relator-orcamento-secreto/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-realiza-sua-primeira-reuniao-hibrida-junto-a-rede-de-entidades-parceiras/
http://www.mcce.org.br/noticias/saiba-quem-sao-os-as-deputados-as-e-senadores-as-que-votaram-a-favor-das-emendas-do-relator-o-chamado-orcamento-secreto/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-realiza-reuniao-hibrida-junto-as-entidades-parceiras-para-fazer-um-balanco-de-2021/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-protocola-denuncia-sobre-arrecadacao-ilegal-de-recursos-para-campanha-eleitoral-de-jair-bolsonaro/
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NOTA PÚBLICA: emendas parlamentares

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE vem a público mais uma vez manifestar repúdio
ao andamento do assunto das emendas parlamentares, especialmente ao que toca ao orçamento secreto
e a ausência de transparência e opacidade que vigora até agora.

LEIA A MATÉRIA

TSE atende solicitação de advogados do comitê MCCE de Pernambuco e permite inclusão de
nomes coletivos nas urnas eletrônicas em 2022

Dois representantes do Comitê do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) em Pernambuco,
Dr. Pedro Valter Lavor e Dr. Roberto Rocha Leandro, em parceria com a Frente de Mandatos Coletivos,
entraram com uma minuta junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

LEIA A MATÉRIA

NOTA PÚBLICA: Fundo Eleitoral

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) vem a público manifestar mais uma vez seu
repúdio ao aumento do valor aprovado na última sexta-feira (17) pelo Congresso Nacional, que derrubou o
veto presidencial e elevou o valor a R$ 5,7 bilhões do orçamento para o Fundo Eleitoral.

LEIA A MATÉRIA

MCCE solicita amicus curiae na ADI 7058, que questiona o fundo eleitoral de 2022

O Movimento de Combate à Corrupção (MCCE) vem à público informar que solicitou amicus curiae (figura
do direito brasileiro que garante a participação de órgãos públicos e entidades da sociedade civil em
processos judiciais) ao Supremo Tribunal (STF), para questionar dispositivo da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional, que destina R$ 5,7 bilhões ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. 

LEIA A MATÉRIA

http://www.mcce.org.br/noticias/nota-publica-emendas-parlamentares/
http://www.mcce.org.br/noticias/tse-atende-solicitacao-de-advogados-do-comite-mcce-de-pernambuco-e-permite-inclusao-de-nomes-coletivos-nas-urnas-eletronicas-em-2022/
http://www.mcce.org.br/noticias/nota-publica-fundo-eleitoral/
http://www.mcce.org.br/noticias/mcce-solicita-amicus-curiae-na-adi-7058-que-questiona-o-fundo-eleitoral-de-2022/


Aprovação do fundão é alvo de críticas: "retrocessos graves"

Aprovação do fundão é alvo de críticas: "retrocessos graves"
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Governo não espera decisão do STF e abre prazo para parlamentares turbinarem ‘cheque
em branco’ no Orçamento

O MCCE foi citado e/ou usado como fonte no período de janeiro a dezembro de 2021, em 72 veículos de
comunicação (jornais impressos, versão on-line de jornais, portais de notícias, sites institucionais, TV,
blogs, sites de rádios e web rádios e agências de notícias).

Abaixo listamos algumas matérias e reportagens onde o MCCE foi citado e/ou usado como fonte.

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/08/06/pacheco-diz-que-distritao-nao-deve-passar-no-senado.ghtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/aprovacao-do-fundao-e-alvo-de-criticas-retrocessos-graves/
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/governo-nao-espera-decisao-do-stf-e-abre-prazo-para-parlamentares-turbinarem-cheque-em-branco-no-orcamento.html


A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Distritão que foi aprovada na Câmara e
propõe a volta das coligações partidárias
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‘Novo código eleitoral precisa de discussão mais ampla no Congresso’, afirma especialista

Não são só os políticos: como empresários corruptos prejudicam o Brasil

Não são só os políticos: como empresários corruptos prejudicam o Brasil

https://www.sbtnews.com.br/noticia/brasil/176873-poder-expresso-distritao-na-camara-ricardo-barros-na-cpi-e-mais
https://agenciacenarium.com.br/novo-codigo-eleitoral-precisa-de-discussao-mais-ampla-no-congresso-afirma-especialista/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/nao-sao-so-os-politicos-como-empresarios-corruptos-prejudicam-o-brasil/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/nao-sao-so-os-politicos-como-empresarios-corruptos-prejudicam-o-brasil/


Câmara rejeita relatório da PEC que aumenta influência do Congresso em conselho do MP
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Comitê de Combate à Corrupção quer evitar que emendas parlamentares sejam usadas
para captação de votos

Entidades divulgam nota pública contra 'orçamento secreto'

https://oglobo.globo.com/politica/camara-rejeita-relatorio-da-pec-que-aumenta-influencia-do-congresso-em-conselho-do-mp-25244494
https://www.bandnewsdifusora.com.br/comite-de-combate-a-corrupcao-quer-evitar-que-emendas-parlamentares-sejam-usadas-para-captacao-de-votos/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/09/entidades-divulgam-nota-publica-contra-orcamento-secreto.ghtml


Orçamento secreto: Relator desmente Pacheco e Lira e diz que há registros de beneficiados
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Orçamento secreto: Relator desmente Pacheco e Lira e diz que há registros de beneficiados

Combate às notícias falsas nas redes sociais é um desafio para eleições em 2022

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,orcamento-secreto-relator-contraria-pacheco-e-lira-e-diz-que-ha-registros-de-beneficiados,70003919604
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/12/14/sade-foi-destino-de-apenas-01-pontos-percentuais-das-emendas-de-relator-em-dezembro.ghtml
https://cultura.uol.com.br/noticias/45106_combate-as-noticias-falsas-nas-redes-sociais-e-um-desafio-para-eleicoes-em-2022.html

