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Balanço das ações do TSE no enfrenta-
mento à desinformação. 
No início da sessão de julgamento do TSE 
nesta quinta-feira (30), o ministro Edson Fa-
chin fez um balanço e destacou algumas das 
ações desenvolvidas para o enfrentamento à 
desinformação eleitoral. Dentre elas: 

(i) a celebração de 151 parcerias, entre ins-
tituições de checagem, plataformas digitais, 
partidos políticos, instituições de pesquisa, 
organizações da sociedade civil, órgãos pú-
blicos e associações de mídia. Dessas parce-
rias, 79 foram estabelecidas nos últimos qua-
tro meses; 

(ii) a Criação da Frente Nacional de Enfren-
tamento à Desinformação (FRENTE), forma-
da, atualmente, por 2.024 servidores e cola-
boradores da Justiça Eleitoral engajados na 
execução de ações contra a disseminação de 
desinformação; 

(iii) o lançamento do “Programa de Fortale-
cimento Institucional a partir da Gestão da 
Imagem da Justiça Eleitoral” e do “Manual 
de Enfrentamento à Desinformação e Defe-
sa Reputacional da Justiça Eleitoral”, ambos 
disponíveis no Portal do TSE, na internet; 
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(iv) o lançamento do “Sistema de Alertas de 
Desinformação contra as Eleições” para o re-
cebimento e encaminhamento de conteúdos 
desinformativos sobre o processo eleitoral 
para as plataformas digitais; 

(v) a publicação semanal do informativo 
“Pause!!” com informações e conteúdos rela-
cionados à desinformação; 

e (vi) a realização de capacitação oferecida 
pelas plataformas digitais para os 29 partidos 
políticos parceiros do Programa de Enfren-
tamento à Desinformação e também para os 
servidores da Justiça Eleitoral, totalizando 
27 sessões de treinamento. 

I Encontro da Frente Nacional de En-
frentamento à Desinformação. 
Foi realizado nesta quinta-feira (30) o we-
binário para o primeiro encontro dos volun-
tários da FRENTE. A abertura do evento foi 
feita pela Secretária-Geral do TSE, Christi-
ne Peter, e contou com as palestras de Erika 
Nahass (CEO da CNVHUB), sobre Comuni-
cação não violenta, Rafael Azevedo (Coorde-
nador de Tecnologia Eleitoral da STI/TSE), 
sobre a segurança do processo eletrônico de 
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votação, Frederico Alvim (Assessor-Chefe da 
AEED), sobre a integridade das eleições bra-
sileiras, Diogo Cruvinel (Analista de Desin-
formação da AEED), sobre a desinformação 
contra as eleições, Thiago Rondon (Analis-
ta de Desinformação da AEED), sobre o Sis-
tema de Alerta de Desinformação contra as 
Eleições e foi encerrada por Frederico Almei-
da (Coordenador-Geral da FRENTE). Mais 
de 450 voluntários acompanharam o evento 
ao vivo e puderam interagir, via chat, com os 
palestrantes e demais colegas. 

Justiça Federal do Pará assina termo 
de adesão ao PPED e PROFI. 
Durante a abertura de Seminário de Direi-
to Eleitoral, realizado na segunda-feira (27), 
em Belém/PA, com a presença do ministro 
Edson Fachin, foi assinado pelo TSE e pela 
Justiça Federal do Pará o termo de adesão ao 
“Programa Permanente de Enfrentamento à 
Desinformação do TSE - PPED” e ao “Progra-
ma de Fortalecimento Institucional a partir 
da Gestão da Imagem da Justiça Eleitoral - 
PROFI”, promovidos pelo TSE. 
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Deputada federal não denunciou 
fraude nas Eleições Gerais de 2018

Durante a Copa do Mundo de 2018, começou a 
circular nos grupos de mensagem a notícia de 

que o jogador Neymar, da seleção brasileira, esta-
ria fora em decorrência de uma lesão. O link para a 
notícia e o site, de credibilidade, eram reais e a notí-
cia, verdadeira. Contudo, essa notícia estava sendo 
encaminhada fora de contexto, pois se referia não à 
Copa de 2018, mas sim de 2014, quando o jogador, 
por conta de uma lesão, ficou de fora do jogo em 
que o Brasil foi eliminado. 

Algo semelhante aconteceu recentemente com pos-
tagem realizada por deputada federal, na qual afir-
mara que determinado candidato não ocuparia a 
Presidência se “as eleições de 2018 não tivessem 
sido fraudadas”. A postagem é real, mas foi tirada de 
contexto de maneira a tornar dúbia sua interpreta-
ção. No dia seguinte, a própria deputada esclareceu 
que a postagem questionava a prisão de um políti-
co que pretendia se candidatar a presidente da Re-
pública e não o resultado do pleito de 2018. Nesta 
mesma publicação, ao reforçar a segurança do voto 
eletrônico, a parlamentar disse que as urnas eletrô-
nicas eram “inquestionáveis”.
Acesse o inteiro teor da checagem na página Fato 
ou Boato

https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/deputada-federal-nao-denunciou-fraude-nas-urnas-eletronicas/#
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/deputada-federal-nao-denunciou-fraude-nas-urnas-eletronicas/#
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Sistema de Alerta de Desinformação 
Contra as Eleições

Lançado na terça-feira da semana passada (21), o 
sistema para recebimento de denúncias de notícias 
falsas contra o processo eleitoral brasileiro é um im-
portante canal para que todos os eleitores possam 
contribuir informando à Justiça Eleitoral e também 
às plataformas digitais sobre a existência e circula-
ção de informações falsas que possam comprometer 
a realização do pleito e a confiabilidade no processo 
de votação. 

Exemplos de conteúdos que podem ser registrados 
no sistema:

- Informações equivocadas sobre a participação nas 
Eleições 2022, distorcendo dados relativos a horá-
rios, locais de votação e documentos exigidos.

- Uso de contas falsas com uso da imagem da justiça 
eleitoral para compartilhar informações falsas con-
tra as eleições;

- Ameaças aos locais de votação ou a outros locais 
ou eventos importantes;

- Informações não verificadas sobre fraude eleito-
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ral, adulteração de votos, contagem de votos ou cer-
tificação dos resultados da eleição; e

- Veiculação de discurso de ódio e incitação a vio-
lência para atacar a integridade eleitoral e agentes 
públicos envolvidos no processo;

Conteúdos que não serão recebidos pelo sistema:

- o apontamento de infrações eleitorais, como ilíci-
tos na propaganda (denúncias dessa natureza de-
vem ser encaminhadas por meio do sistema Par-
dal); e

- mensagens envolvendo desinformação contra can-
didatos e partidos políticos.

O canal foi disponibilizado no site do TSE como re-
sultado da parceria com as plataformas digitais Goo-
gle Brasil, YouTube, Facebook, Instagram, What-
sApp, Telegram, Kwai, TikTok, LinkedIn, Twitter e 
Spotify. O objetivo é permitir à cidadã e ao cidadão 
a participação direta no combate à desinformação e 
obter mais agilidade na contenção à disseminação 
das informações falsas contra as eleições. 

Leia mais (SECOM/TSE)
Acesse o Sistema de Alerta de Desinformação Con-
tra as Eleições

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Junho/presidente-do-tse-lanca-sistema-para-recebimento-de-denuncias-sobre-desinformacao
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/sistema-de-alerta
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/sistema-de-alerta
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O TRE-MS realizou nesta quinta-feira (23) o evento 
“TRE-MS e o Enfrentamento à Desinformação nas 
Eleições 2022”. A abertura do evento foi feita pelo 
Diretor-Geral do TRE-MS, Hardy Waldschmidt, e 
contou com a participação de Elder Maia Goltzman, 
mestre em Direito e servidor do TRE-PA, e Mar-
cos Rafael Coelho, Marcos Rafael Coelho, servidor 
do TRE-MS, com mediação feita por Kátia Souza, 
servidora do TRE-MS. Os convidados fizeram uma 
contextualização sobre desinformação, fake news, 
processo eleitoral dentre outros temas. 

Link para o vídeo do evento (YouTube)

 

O Chefe de Cartório da 53º Zona Eleitoral de Ita-
peva, José Roberto Biolchini, participou do podcast 
ABBACast e tratou de temas como religião e polí-
tica, segurança do sistema eletrônico de votação e 
paz nas eleições. 

Link para o podcast (YouTube)
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https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLR0XsKPR6fY
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXWyltCxzmK8
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O crepúsculo da demo-
cracia: Como o autoritaris-
mo seduz e as amizades são 
desfeitas em nome da polí-
tica. 

Anne Applebaum (auto-
ra); Alessandra Bonrruquer 
(tradutora). 

Record, 1ª edição (22 feve-
reiro 2021).

A historiadora e vencedora do Prêmio Pulitzer ex-
plica porque as elites democráticas de todo o mun-
do estão se voltando para o nacionalismo e o autori-
tarismo. Eleito o Livro do Ano pelo The Washington 
Post e pelo The Financial Times.
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Assessoria Especial 
de Enfrentamento à Desinformação -AEED

Uma alegoria da Democracia em Pílulas, cur-
so ofertado nas redes sociais pela Justiça Elei-
toral contra a desinformação.

As matérias para as quais os links desta edição do Boletim re-
metem foram produzidas pela Secretaria de Comunicação e 
Multimídia do TSE (SECOM).


