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Notas públicas em defesa da democra-
cia e apoio à Justiça Eleitoral. 
As urnas eletrônicas, assim como o sistema 
eletrônico de votação, a própria Justiça Elei-
toral e seus membros e servidores, apesar de 
gozarem de grande credibilidade perante a 
opinião pública, vêm sendo alvo de desinfor-
mação e ataques reiterados por uma mino-
ria nos últimos anos. Como resposta a estes 
ataques, mais de 80 órgãos, instituições e en-
tidades representativas de classe nacionais e 
internacionais vieram a público manifestar 
seu apoio e confiança na Justiça Eleitoral e 
na lisura da realização das eleições no Brasil. 

Entre as notas públicas, destacam-se, por 
exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), a Federação Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal (Fenadepol), Institu-
to dos Advogados Brasileiros (IAB), Asso-
ciação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), Conselho Nacional 
das Defensoras e Defensores Públicos-Ge-
rais (Condege), Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB), Associação dos Ju-
ízes Federais do Brasil (Ajufe), o Conselho 
dos Presidentes dos Tribunais de Justiça do 
Brasil (Consepre), Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), Acade-



FIQUE POR DENTRO

TSE - BOLETIM DE ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO
Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação

julho de 202222

3

mia Brasileira de Direito Eleitoral e Político 
(Abradep), Associação Nacional dos Peritos 
Criminais Federais (APCF), Federação Na-
cional dos Institutos dos Advogados do Bra-
sil (IASP), Associação dos Magistrados do 
Paraná (AMAPAR), Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF), Asso-
ciação Nacional dos Procuradores e das Pro-
curadoras do Trabalho (ANPT), Faculdades 
de Direito das Universidades Federais de Mi-
nas Gerais (UFMG), do Paraná (UFPR) e da 
Bahia (UFBA), da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), Associação 
Brasileira de Juristas (ABJD) pela Democra-
cia e o Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE). 

Dentre os apoios internacionais, destacam-se 
as notas públicas divulgadas pela Conferen-
cia Americana de los Organismos Electorales 
Subnacionales (CAOESTE), pela Transpa-
rencia Electoral para América Latina, pela 
embaixada Britânica e pela embaixada dos 
Estados Unidos no Brasil, esta última afir-
mando que “as eleições brasileiras, conduzi-
das e testadas ao longo do tempo pelo sistema 
eleitoral e instituições democráticas, servem 
como modelo para as nações do hemisfério e 
do mundo” 
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Seminário virtual “Os desafios da de-
sinformação e as tecnologias para com-
batê-la”. 
Foi realizado nesta quarta-feira (20) um se-
minário virtual, promovido pelo STF e pelo 
TSE em parceria com o Instituto Vero, com 
palestras de especialistas em desinformação. 

A abertura do evento foi feita por Caio Macha-
do, Diretor do Instituto Vero, que introduziu 
o tema e destacou que uma das principais 
funções da desinformação não é necessaria-
mente o conteúdo da mensagem falsa, mas 
sim, pautar o debate e capturar a atenção da 
mídia e do público. Ao fazer isso, escânda-
los e notícias negativas contra o governo, por 
exemplo, ficam fora dos holofotes e das dis-
cussões entre as pessoas nas redes sociais. 

O evento teve a participação de Philip Howard, 
que dirige o Programa de Democracia e Tec-
nologia no Instituto de Estudos sobre Inter-
net na Universidade Oxford, Graham Brookie, 
Diretor Sênior do Atlantica Council's Digital 
Forensic Research Lab (DFRLab), e Emerson 
Brooking, membro sênior do DFRLab. 

Além das palestras, foram ministrados 
workshops pelo diretor de Pesquisa do Pro-
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grama de Democracia e Tecnologia da Univer-
sidade de Oxford, Aliaksandr Herasimenka, 
e pelos jornalistas Adriano Belisário, coorde-
nador da Escola de Dados da Open Knowled-
ge Brasil, e Luiza Bandeira, pesquisadora em 
desinformação e consultora em projeto vol-
tado a ataques digitais. 

Por fim, Samara Castro, vice-presidente da 
Comissão de Proteção de Dados e Privaci-
dade da Ordem dos Advogados do Brasil no 
Rio de Janeiro (OAB-RJ), destacou a impor-
tância do uso das ferramentas disponíveis de 
detecção de desinformação nas redes sociais 
para subsidiar ações judiciais sobre condutas 
irregulares, especialmente no âmbito eleito-
ral, bem como a importância das parcerias 
firmadas pelo TSE com as principais plata-
formas para o enfrentamento à desinforma-
ção. 

A participação nos workshops foi restrita aos 
servidores, colaboradores e estagiários do 
Supremo, do TSE, dos Tribunais Regionais 
Eleitoral (TREs), do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e do Ministério Público Elei-
toral. As palestras, por sua vez, foram trans-
mitidas ao vivo e continuam disponíveis no 
canal do STF no YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=yCWyY4lkv_A
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PPED já tem mais de 150 parceiros. 
O Programa Permanente de Enfrentamento 
à Desinformação do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) continua formalizando suas par-
cerias com representantes de diversos seg-
mentos, tais como instituições acadêmicas, 
entidades representativas de classes profis-
sionais, órgãos públicos e as principais pla-
taformas digitais. As parcerias são importan-
tes medidas para auxiliar a Justiça Eleitoral 
na divulgação de informações de qualidade 
e, ao mesmo tempo, para esclarecer a popu-
lação sobre eventuais postagens inverídicas 
que circulam nas redes sociais em relação às 
eleições.
Leia mais e veja a lista completa de parceiros 
(SECOM/TSE)

Missão do TSE em parceria com União 
Europeia participa de reuniões com 
autoridades para troca de experiências 
em desinformação. 
O grupo, formado por servidores da Asses-
soria Especial de Enfrentamento à Desinfor-
mação, da Assessoria para Assuntos Inter-
nacionais e da Secretaria de Comunicação e 
Multimídia do TSE, se reuniu com autorida-
des na Bélgica, França e Alemanha. Ao todo, 

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/programa-de-enfrentamento-a-desinformacao-do-tse-tem-mais-de-150-parcerias-659181
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/programa-de-enfrentamento-a-desinformacao-do-tse-tem-mais-de-150-parcerias-659181
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foram realizadas 15 reuniões, entre os dias 4 e 8 de 
julho, com representantes de órgãos de fiscaliza-
ção e regulação de audiovisual, com representan-
tes da Comissão Europeia e do Parlamento Euro-
peu, instituições de pesquisas acadêmicas na área 
da desinformação, agências ligadas à Secretaria 
de Defesa, Ministério do Interior e Ministério das 
Comunicações, dentre outras. Nas reuniões hou-
ve intensa troca de informações sobre os modelos 
de regulamentação da atividade das plataformas 
digitais, os principais desafios e estratégias para o 
enfrentamento à desinformação e as lições apren-
didas. A Europa se destaca como referência no 
tema pelo pioneirismo e também pela abrangência 
das medidas de fiscalização já adotadas. Os repre-
sentantes do TSE aproveitaram para apresentar o 
Relatório de Ações e Resultados do Programa de 
Enfrentamento à Desinformação para as eleições 
de 2020, bem como o Plano Estratégico do Pro-
grama Permanente de Enfrentamento à Desinfor-
mação para as eleições de 2022. Embora os desa-
fios e as características tanto das eleições quanto 
do comportamento da população nos países euro-
peus sejam diferentes do contexto brasileiro, foi 
possível perceber um forte alinhamento entre as 
principais estratégias adotadas por ambos.

Leia mais (SECOM/TSE)

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/representantes-do-tse-discutem-na-franca-estrategias-de-combate-a-desinformacao
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É falso que TSE proibiu redução no preço de 
combustíveis em ano eleitoral

Recentemente, voltou a circular mensagem, já des-
mentida, de que a Justiça Eleitoral estaria proibin-
do a redução no preço de combustíveis em ano elei-
toral por ser considerado crime.

A Advocacia Geral da União (AGU) chegou a for-
mular consulta ao TSE questionando a legalidade 
da medida. Contudo, a corte eleitoral decidiu, por 
unanimidade, não conhecer do questionamento, 
uma vez que não teriam sido cumpridos os requisi-
tos legais para a análise do mérito. A Procuradoria 
Geral Eleitoral (PGE), bem como a assessoria técni-
ca do TSE, também se manifestaram no sentido de 
que, nos termos da legislação, a corte eleitoral não 
poderia responder à consulta, por se tratar de caso 
concreto. Com isso, a ação foi arquivada.

O arquivamento desta consulta foi noticiada, à épo-
ca, no site do TSE e a notícia falsa foi desmentida 
pelo Boatos.org.

Leia mais (SECOM/TSE)
Acesse o inteiro teor da checagem na página Boa-
tos.org

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Marco/tse-arquiva-consulta-sobre-reducao-do-preco-de-combustivel-em-ano-eleitoral
https://www.boatos.org/politica/tse-proibe-bolsonaro-baixar-preco-dos-combustiveis.html
https://www.boatos.org/politica/tse-proibe-bolsonaro-baixar-preco-dos-combustiveis.html
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A Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tri-
bunal Superior Eleitoral reuniu conteúdos que ex-
plicam alguns dos pontos trazidos pelo presidente 
Jair Bolsonaro durante reunião com os embaixado-
res nesta segunda-feira, 18 de julho. Seguem alguns 
exemplos:

Alegação 1: Apenas dois países do mundo usam 
sistema semelhante ao brasileiro

Esclarecimento: https://www.justicaeleitoral.jus.
br/checagens/outros-paises-alem-de-brasil-butao-
-e-bangladesh-usam-urnas-sem-voto-impresso 

Vídeo 1 e Vídeo 2

Alegação 2: Hacker teve acesso a tudo dentro do 
TSE

Esclarecimento: https://www.justicaeleitoral.jus.
br/checagens/tentativa-de-ataque-hacker-ao-sis-
tema-do-tse-nao-viola-seguranca-das-urnas 

Esclarecimento: https://www.justicaeleitoral.jus.
br/checagens/e-falso-que-hacker-tenha-atacado-
-sistema-de-votos-do-tse 

https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/outros-paises-alem-de-brasil-butao-e-bangladesh-usam-urnas-sem-voto-impresso 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/outros-paises-alem-de-brasil-butao-e-bangladesh-usam-urnas-sem-voto-impresso 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/outros-paises-alem-de-brasil-butao-e-bangladesh-usam-urnas-sem-voto-impresso 
https://www.youtube.com/watch?v=tkxvL281gZI 
https://www.youtube.com/watch?v=EKXCc_IM4ow 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/tentativa-de-ataque-hacker-ao-sistema-do-tse-nao-viola-seguranca-das-urnas 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/tentativa-de-ataque-hacker-ao-sistema-do-tse-nao-viola-seguranca-das-urnas 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/tentativa-de-ataque-hacker-ao-sistema-do-tse-nao-viola-seguranca-das-urnas 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/e-falso-que-hacker-tenha-atacado-sistema-de-votos-do-tse 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/e-falso-que-hacker-tenha-atacado-sistema-de-votos-do-tse 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/e-falso-que-hacker-tenha-atacado-sistema-de-votos-do-tse 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/e-falso-que-hacker-tenha-atacado-sistema-de-votos-do-tse 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/e-falso-que-hacker-tenha-atacado-sistema-de-votos-do-tse 
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Esclarecimento: https://www.tse.jus.br/comuni-
cacao/noticias/2021/Agosto/fato-ou-boato-hacke-
r-nao-desviou-votos-da-urna-eletronica-nas-elei-
coes-presidenciais-de-2018 

Vídeo 1 - Vídeo 2  - Vídeo 3

Alegação 3: Hacker poderia excluir nomes de can-
didatos

Esclarecimento: https://www.justicaeleitoral.jus.
br/checagens/urna-nao-pode-ser-manipulada-via-
-internet-entrevista-com-hacker-preso-desinfor-
ma-sobre-sistema-eleitoral 

Confira todas as alegações apresentadas na reunião 
com os embaixadores e as respectivas respostas e 
esclarecimentos produzidos pela SECOM/TSE na 
página Fato ou Boato

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2021/Agosto/fato-ou-boato-hacker-nao-desviou-votos-da-urna-eletronica-nas-eleicoes-presidenciais-de-2018 
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2021/Agosto/fato-ou-boato-hacker-nao-desviou-votos-da-urna-eletronica-nas-eleicoes-presidenciais-de-2018 
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2021/Agosto/fato-ou-boato-hacker-nao-desviou-votos-da-urna-eletronica-nas-eleicoes-presidenciais-de-2018 
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2021/Agosto/fato-ou-boato-hacker-nao-desviou-votos-da-urna-eletronica-nas-eleicoes-presidenciais-de-2018 
https://www.youtube.com/watch?v=ygZqOCMQ5go 
https://www.youtube.com/watch?v=JQOTn2vI8bY 
https://www.youtube.com/watch?v=Xz18LqWfL7A 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/urna-nao-pode-ser-manipulada-via-internet-entrevista-com-hacker-preso-desinforma-sobre-sistema-eleitoral 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/urna-nao-pode-ser-manipulada-via-internet-entrevista-com-hacker-preso-desinforma-sobre-sistema-eleitoral 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/urna-nao-pode-ser-manipulada-via-internet-entrevista-com-hacker-preso-desinforma-sobre-sistema-eleitoral 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/urna-nao-pode-ser-manipulada-via-internet-entrevista-com-hacker-preso-desinforma-sobre-sistema-eleitoral 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/checagens/tse-reune-conteudos-que-explicam-alegacoes-do-presidente-jair-bolsonaro/#
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As ações realizadas pelos voluntários da FRENTE 
passarão a ser divulgadas em relatórios periódicos, a 
serem disponibilizados no LinkTree do grupo. Para 
que os relatórios estejam condizentes com as ações 
realizadas, é importante que cada voluntário faça 
o devido registro, acessível também pelo LinkTree. 
Isso permitirá a transparência e também a divulga-
ção das melhores práticas adotadas pelos colegas.

Link para o relatório de atividades desenvolvidas 
entre 1º/4 e 13/07 (PDF)

https://linktr.ee/seligafrentebrasil
https://drive.google.com/file/d/10uheE3T4APaS0CX1B0yWLdTjd2r9GPxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10uheE3T4APaS0CX1B0yWLdTjd2r9GPxz/view?usp=sharing
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Twitter disponibiliza seção especial para 
promover informações sobre Eleições 2022

Com a aproximação das eleições e o crescente in-
teresse dos usuários da plataforma neste tema, o 
Twitter disponibilizou, nesta quarta-feira (20), uma 
seção especial sobre eleições, que será frequente-
mente atualizada com os fatos mais recentes a res-
peito do assunto. Esse espaço poderá ser acessado 
por meio da aba “explorar” da página, que terá em 
destaque a frase “Eleições 2022”. A ação da rede so-
cial facilita o acesso das pessoas a informações de 
qualidade sobre determinado tema relacionado às 
eleições e ao sistema eleitoral brasileiro.

Essa medida é bastante importante, pois apresen-
tará ao usuário um contexto das informações rela-
cionadas ao conteúdo que estiver em debate, bem 
como referências para fontes oficiais e confiáveis.

No campo “Moments” serão destacados também, 
em tempo real, os assuntos com grande repercus-
são. Quando houver picos de postagens e conversas 
sobre assuntos relacionados às eleições, a platafor-
ma vai enviar notificações automaticamente com 
explicações sobre como participar do processo elei-
toral, dentre outras.

Leia mais (SECOM/TSE)
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https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/twitter-disponibiliza-secao-especial-para-promover-informacoes-sobre-eleicoes-2022
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Tudo o que você sempre 
quis saber sobre a urna 
eletrônica brasileira. 
Fernanda Soares Andrade. 
1ª ed. São José dos Campos, 
SP: SindCT, 2022.

Download gratuito (PDF)

Eleições 2022 – 
Arrecadação, despesas e 
prestação de contas elei-
torais: sentenças e con-
sequências. 
Rodrigo Ribeiro Cavalcante. 
3ª ed. Curitiba, PR: Íthala, 
2022.
Link da pré-venda: 
https://www.ithala.com.br/
produto/eleicoes-2022-ar-
recadacao-despesas-e-pres-
tacao-de-contas-eleitorais-sentencas-e-consequen-
cias-3a-edicao/

https://site-sindct.storage.googleapis.com/uploads/2022/06/30180206/Tudo-o-que-voce-sempre-quis-saber-sobre-a-urna-eletronica-brasileira.pdf
https://www.ithala.com.br/produto/eleicoes-2022-arrecadacao-despesas-e-prestacao-de-contas-eleitorais-sentencas-e-consequencias-3a-edicao/
https://www.ithala.com.br/produto/eleicoes-2022-arrecadacao-despesas-e-prestacao-de-contas-eleitorais-sentencas-e-consequencias-3a-edicao/
https://www.ithala.com.br/produto/eleicoes-2022-arrecadacao-despesas-e-prestacao-de-contas-eleitorais-sentencas-e-consequencias-3a-edicao/
https://www.ithala.com.br/produto/eleicoes-2022-arrecadacao-despesas-e-prestacao-de-contas-eleitorais-sentencas-e-consequencias-3a-edicao/
https://www.ithala.com.br/produto/eleicoes-2022-arrecadacao-despesas-e-prestacao-de-contas-eleitorais-sentencas-e-consequencias-3a-edicao/
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A ilustração retrata o momento da identifica-
ção do eleitor, como referência à manifesta-
ção de apoio e confiança das Instituições no 
sistema de votação brasileiro.

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