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Diante das ameaças à integridade das eleições brasileiras de 2022 circulando nas redes, 
o  Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um sistema online pelo qual usuários podem 
denunciar conteúdos de desinformação sobre o pleito. 

Os conteúdos recebidos seriam encaminhados à Meta e verificados por checadores 
independentes, de acordo com uma parceria firmada entre o tribunal e a plataforma a 
fim de combater a difusão de desinformação eleitoral e proteger a democracia. 

Caso as checagens indicassem a presença de desinformação, a Meta se comprometeu a 
remover as publicações ou adicionar um rótulo que alerta o usuário e o direciona a 
fontes confiáveis. Conteúdos perigosos seriam rotulados como “falsos” ou 
“parcialmente falsos”.

A Meta afirma que vem combatendo a desinformação e investindo em segurança, 
prevenindo ações coordenadas e retirando conteúdo nocivo do ar, com a ajuda de 
inteligência artificial e um time de especialistas. 

Analisamos uma amostra do conteúdo denunciado ao TSE, a fim de verificar se, de 
fato, a Meta removeu ou indicou a presença de desinformação nestas publicações.

Os resultados apontam que parcelas expressivas das publicações denunciadas e já 
diagnosticadas como nocivas por checadores de fatos não foram removidas das redes 
da Meta e/ou não receberam o rótulo de desinformação. 

A Meta está permitindo a circulação de conteúdo nocivo à democracia brasileira no 
Facebook e Instagram, sem cumprir de forma efetiva com as suas políticas e a 
parceria com o TSE.
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Ataques de todos os níveis sob o manto da ‘liberdade’

Figuras do alto escalão do governo, candidatos, políticos regionais de 
menor expressão, páginas conservadoras e indivíduos difundem 
conteúdo malicioso. Diversos destes atores resguardam-se atrás do 
argumento da “liberdade de expressão” para atacar instituições 
democráticas.

Apelo ao radicalismo

Uma parcela dos conteúdos defende que as instituições democráticas, 
por sua suposta parcialidade, precisam do poder regulador das Forças 
Armadas. Alguns clamam por intervenção militar na apuração dos votos.

Acusações de parcialidade do TSE

Para reforçar o descrédito às instituições democráticas, disseminadores 
de desinformação se apoiam no argumento de que o TSE estaria 
privilegiando a esquerda, em detrimento do governo de Jair Bolsonaro. 

PRINCIPAIS RESULTADOS

Alegações de fraude nas urnas eletrônicas 

Grande parte das publicações analisadas é pautada pela narrativa de 
descrédito ao sistema eleitoral. As postagens argumentam que as urnas 
eletrônicas não são confiáveis e, por isso, seria fácil fraudar o pleito.

Desinformação permanece no ar e sem alerta

Em uma amostra de 95 links do Facebook e do Instagram denunciados 
ao TSE entre 21/06 e 12/09, 51 permaneciam ativos (53,6%), mesmo 
após seu conteúdo já ter sido classificado como nocivo por agências de 
checagem parceiras da Meta. A Meta indicou ao usuário que havia risco 
de desinformação em só 14 destas publicações (14,7%).

Negligência da Meta

A Meta é negligente quando o assunto é conteúdo eleitoral. Da amostra 
estudada, 37 publicações não foram nem rotuladas como desinformação 
nem removidas pela plataforma, embora diagnosticadas como 
desinformação por checadores de fatos. Conteúdos falsos com graves 
ameaças à democracia permanecem no ar.
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COMPROMISSOS DA META PARA AS ELEIÇÕES

A Meta se comprometeu com medidas que seriam destinadas a proteger a integridade 
das eleições brasileiras de 2022. 

A plataforma alega ter investido na prevenção de ameaças, através da ação coordenada 
entre especialistas e o aprimoramento de suas ferramentas. 

Entretanto, a Meta não detalha de forma abrangente quais são os critérios que usa para 
definir qual conteúdo deve ser removido.

Afirma apenas remover o conteúdo eleitoral que ofereça interferências na votação ou 
que desestimulem o voto, não incluindo outros conteúdos potencialmente nocivos. 

Centro de operações 
para as eleições

A empresa alegou que formaria um time de 
especialistas para agilizar a identificação 
das ameaças e otimizar o tempo de 
resposta.

Parceria com checadores

A Meta diz remover conteúdos que 
desestimulem o voto ou interfiram na 
integridade eleitoral. Trabalharia junto a 
checadores de fatos para classificar 
conteúdos e reduzir o alcance daqueles com 
potencial nocivo. 

Medidas judiciais

A Meta se comprometeu a oferecer 
lembretes sobre a atualização do título 
eleitoral e informar sobre a votação. 
Também afirma tomar medidas judiciais 
com empresas que ferem as normas. Em 
parceria com o TSE, criou rótulo nas 
postagens sobre eleições e política, pelas 
quais os usuários podem ser direcionados 
ao site da Justiça Eleitoral.

Aumento dos funcionários

A plataforma afirma que desde 2016 
aumenta o quadro de funcionários no 
Brasil, com conhecimento do contexto 
local. 

Ferramentas para os usuários

A parceria entre Meta e TSE resultou 
no canal direto para denúncias no 
Facebook e um tira-dúvidas por 
chatbot. O WhatsApp conta com canal 
extrajudicial para receber denúncias do 
TSE.  Também há um Guia de Boas 
Práticas, que busca educar os eleitores 
sobre a violência de gênero na política. 

Remoção com 
Inteligência Artificial

Com investimento em Inteligência 
Artificial, a Meta se comprometeu a 
remover publicações que 
comprometam a integridade das 
eleições. A plataforma alega remover 
99,7% das contas falsas no Facebook 
antes de serem denunciadas.

A lista de medidas que a Meta afirma 
ter tomado para o pleito brasileiro inclui:

4

https://about.fb.com/br/news/2022/08/como-a-meta-esta-se-preparando-para-as-eleicoes-do-brasil-em-2022/
https://about.fb.com/br/news/2022/08/como-a-meta-esta-se-preparando-para-as-eleicoes-do-brasil-em-2022/
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https://about.fb.com/br/wp-content/uploads/sites/11/2022/07/Mulheres-na-poli%CC%81tica-2022-jul-06-V.4B.pdf


SISTEMA DE ALERTAS DO TSE

Lançado em junho de 2022, o Sistema de Alerta,  canal online e direto do TSE, convida 
cidadãos a relatarem conteúdos com desinformação sobre o processo eleitoral. Pelo site, 
o tribunal acolhe denúncias relacionadas aos seguintes tópicos: 

Sistema eleitoral e partidos;

Pesquisas manipuladas e propaganda irregular;

Desinformação sobre o sistema eleitoral e a democracia;

Discurso de ódio em material eleitoral;

Violência política ou de gênero;

Incitação à violência contra membros, servidores e instituições democráticas;

Disparos em massa de mensagens eleitorais no WhatsApp. 

O TSE também disponibiliza o aplicativo Pardal para denúncias eleitorais. Através da 
ferramenta, o usuário pode acompanhar o andamento da sua denúncia, além das 
estatísticas sobre o registro de irregularidades por estado. 

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO ELEITORAL?

O direito à liberdade de expressão de pessoas físicas, que são agentes do processo 
eleitoral, é resguardado pela Constituição.

Pode ser limitado, entretanto, se houver ofensa à honra ou imagem de candidatos, 
candidatas, partidos, federações ou coligações, e principalmente, a  divulgação de fatos 
sabidamente inverídicos, de acordo com a lei eleitoral. 

A liberdade de expressão também não pode servir de recurso ou argumento para 
legitimar ataques ao sistema eleitoral ou às instituições que garantem a democracia.

QUANTAS DENÚNCIAS O 
TSE RECEBEU EM 2022?
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Até 12 de setembro, o tribunal 
recebeu 14.998 alertas e os 
encaminhou para as plataformas 
em que os conteúdos foram 
publicados. Do total, havia 185 
disparos em massa e 12.976 
publicações de perfis com 
indícios de comportamento 
inautêntico.

Disparo 
em massa (185)Publicações 

problemáticas 
(2.029)

Perfis inautênticos 
(12.976)

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/sistema-de-alerta
https://pardal.tse.jus.br/pardal-web/index.xhtml?uf=go
https://pardal.tse.jus.br/pardal-web/index.xhtml?uf=go
https://pardal.tse.jus.br/pardal-web/index.xhtml?uf=go


ANÁLISE DAS DENÚNCIAS

Por meio da parceria entre o Netlab UFRJ 
e o TSE, recebemos 2.029 links que 
haviam sido denunciados ao sistema de 
alertas do tribunal.

Além das publicações da Meta, também 
haviam denúncias de conteúdos do 
YouTube, Twitter, TikTok, entre outras 
plataformas, como mostra o gráfico ao 
lado.

Ao filtrarmos apenas os que levavam às 
plataformas da Meta, a amostra foi 
reduzida a 126 links. 

A remoção de itens duplicados gerou a 
amostra final de 95 links para 
publicações em Instagram ou Facebook, 
denunciados por disseminarem conteúdo 
de potencial ameaça à integridade 
eleitoral.

Deste total, 19 publicações estavam 
indisponíveis. Não foi possível 
determinar se o conteúdo foi  removido 
pela Meta ou apagado pelo seu autor.

Dentre as 76 disponíveis, buscamos por 
verificações de seus conteúdos nas 
agências de checagem de fatos parceiras 
da Meta* e no Fato ou Boato, do TSE.

14 foram classificadas como 
desinformativas pelas checagens e estão 
no ar com o rótulo de desinformação.

25 permanecem no ar e seus conteúdos 
não foram checados até o encerramento 
deste relatório.

Já a maioria correspondente a 37 
publicações, foi checada como 
desinformação e o conteúdo permanece 
no ar sem qualquer rótulo ou ação da 
plataforma.

 

*Agência Lupa, AFP, Aos Fatos, Estadão Verifica, Reuters Fact Check e UOL Confere.

6

LINKS DENUNCIADOS EM 
CADA PLATAFORMA

PUBLICAÇÕES 
DENUNCIADAS DA META

87,38% YouTube 
(1.773)

0,64% Outras (13)

0,64% TikTok (13)Twitter (104) 5,13%

Meta (126) 6,21%

Checada como 
desinformação 

no ar sem 
rótulo

(37)

Checada como 
desinformação 
no ar com 
rótulo
(25)

Indisponível
(19)

No ar e não 
checada
(14)



DESINFORMAÇÃO E AMEAÇAS NO AR

De acordo com a Meta, quando os 
checadores marcam uma publicação como 
falsa, a plataforma reduz seu alcance.

No entanto, a publicação ainda pode ser 
visualizada. Os usuários podem vê-la  
coberta por um rótulo de “Informação 
falsa”, com um link direcionando para a 
checagem e a opção de visualizar o 
conteúdo integralmente.

Dessa forma, a Meta se omite no combate 
efetivo à desinformação. O conteúdo não 
removido pode servir como munição para 
narrativas que descredibilizam o sistema 
eleitoral e as checagens de fatos.

LIMITAÇÃO NA REMOÇÃO DE CONTEÚDOS

O perfil Sérgio Magalhães publicou um 
vídeo do deputado estadual Capitão 
Assumção (PL/ES), onde ele endossa a 
narrativa de fraude nas urnas e apela à 
intervenção das Forças Armadas para 
supostamente defender a democracia.

Ele reforça a ideia de que há uma “sala 
escura”, onde supostamente ocorreriam 
as apurações e possíveis ações 
fraudulentas.

A publicação está marcada como 
conteúdo falso pela Meta e leva para uma 
matéria do UOL Confere que desmente a 
desinformação veiculada no vídeo. 

NARRATIVAS QUE AMEAÇAM A 
DEMOCRACIA CONTINUAM ACESSÍVEIS

23/0613

Não é possível acessar os dados de 
alcance, data e visualizações
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https://www.facebook.com/sergio.magalhaes.180072/posts/1671424146583863/
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2022/07/04/nao-ha-dispositivo-nas-urnas-eletronicas-capaz-de-alterar-votacao.htm?fbclid=IwAR1sM5iJE4IgYWumGduc-ogRV0oAOf_pYw3ayEBMaxNBQ7icS5Q93pCBMko
https://www.facebook.com/sergio.magalhaes.180072/posts/1671424146583863/


QUEM ATACA O SISTEMA ELEITORAL?

DISSEMINADORES DE DESINFORMAÇÃO EM DESTAQUE

Deputada federal (PL/SP) bolsonarista e conservadora, 
reeleita em 2022. Direciona ataques à urnas eletrônicas e 
distorce frases de ministros do STF. Destaca-se pelas 
numerosas aparições na amostra e pelo engajamento.

Deputado federal (PL/SP) reeleito e filho do presidente. 
Suas publicações defendem o pai, atacam o STF e lançam 
dúvida sobre pesquisas eleitorais. Acumula relevante 
engajamento e aparições na amostra.

Deputada federal (PL/DF) e reeleita com  maior número 
de votos no DF. Expoente das conspirações sobre o 
sistema eleitoral. Sua liderança na PEC do voto impresso a 
tornou expoente da campanha de ataques às urnas.

Candidato não eleito a deputado estadual pelo PL/SC. 
Compartilha acusações falsas às urnas feitas por 
Oswaldo Eustáquio, preso por atos antidemocráticos. 
Destaca-se pelas repetidas aparições na amostra. 

A página conservadora e bolsonarista afirma combater a 
corrupção. Põe em dúvida a credibilidade da Justiça 
Eleitoral. Aparece diversas vezes na amostra e acumula 
poder de engajamento.

Advogado e apoiador assíduo de Bolsonaro. É responsável 
por disseminar repetidas dúvidas acerca do processo 
eleitoral, alegando desconfiança em urnas “não auditáveis”. 

Carla Zambelli
alto escalão bolsonarista

2,8 milhões de seguidores

Eduardo Bolsonaro
alto escalão bolsonarista

3 milhões de seguidores

Bia Kicis
alto escalão bolsonarista

Alex Brasil
polítcos conservadores 

s

República de Curitiba
páginas conservadoras

Paulo Cavalcanti
apoiadores de Jair Bolsonaro 

Páginas conservadoras

Acorda Brasil Já       O Patriota              ZeDaFiladelfia

Páginas de conteúdo conservador que 
apoiam e difundem narrativas 
antidemocráticas e contra o sistema 
eleitoral.

Alto escalão bolsonarista

Carla Zambelli      Eduardo Bolsonaro        Bia Kicis

Políticos apoiadores do presidente, 
conhecidos em todo o território 
nacional e que têm grande audiência 
em perfis de redes sociais.

Apoiadores de Jair Bolsonaro

     Jorge Ferreira          Moisés Busato        Walter Mercadinho

Parcela da sociedade civil que divulga 
desinformação sobre a democracia, 
conclama as Forças Armadas, ofende 
opositores e pede “intervenção militar”.

Políticos conservadores 

   Gabriela Rodart           Léo Motta              Coronel Fernanda

Políticos bolsonaristas com cargos 
regionais e menor audiência nas redes 
sociais. Constituem um grupo expressivo 
de compartilhadores de conteúdo que 
atenta contra a democracia.

1,4  milhão de seguidores

130,2 mil  seguidores

QUATRO TIPOS DE PERFIS

568,6 mil  seguidores

Perfil parcialmente privado

Encontramos ataques ao sistema eleitoral publicados por quatro tipos de páginas e 
perfis que integram o ecossistema digital conservador. Todos apoiam a reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro nas redes.
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PRINCIPAIS NARRATIVAS

O bolsonarista Alex Brasil (PL/SC), 
candidato a deputado federal, divulgou 
uma imagem que afirma ter havido 
problemas na apuração eleitoral de 2018.

Ele se apoiou em uma publicação do 
blogueiro e atual candidato a deputado 
federal Oswaldo Eustáquio (União/SC), 
preso três vezes no inquérito que 
investiga o financiamento de atos com 
pautas contrárias ao Congresso Nacional 
e ao STF. As suas redes foram suspensas. 

O conteúdo foi considerado falso pelo 
Estadão Verifica. Mas a Meta não 
removeu a publicação nem a indicou 
como desinformação aos usuários.

A deputada e candidata à reeleição Carla 
Zambelli (PL/SP) compartilhou trecho de 
uma reportagem da Jovem Pan News. O 
grupo de mídia alegou que as urnas 
eletrônicas estão propensas a ataques 
hackers, o que comprometeria o 
resultado das eleições. 

O Estadão Verifica considerou este 
conteúdo falso, mas a Meta não o 
removeu nem indicou desinformação.

Bia Kicis (PL/DF), candidata à reeleição 
ao Congresso Nacional, publicou trecho 
de uma reportagem da RedeTV News que 
apresenta testes que apontaram 
insegurança nas urnas eletrônicas nos 
Estados Unidos. 
 

O Estadão Verifica constatou que a 
publicação está fora de contexto. 
O conteúdo não foi removido nem 
indicado como desinformação pela Meta.

URNAS ELETRÔNICAS NÃO SÃO CONFIÁVEIS
Políticos bolsonaristas colocam em xeque a segurança das urnas eletrônicas e do processo 
eleitoral, atacando as instituições, supostamente interessadas em ocultar erros nas urnas. 
Ao fazerem estas “denúncias”, afirmam exercer sua liberdade de expressão política.

22/07360 mil3,5 mil

04/081,3 mil24 mil 259 mil

18/06/20211,7 mil22 mil 228 mil
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https://www.facebook.com/AlexanderBrasilOficial
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/documento-secreto-tse-oswaldo-eustaquio/
https://www.facebook.com/ZambelliOficial?__tn__=-UC
https://www.facebook.com/ZambelliOficial?__tn__=-UC
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/postagens-enganam-ao-associar-ataque-hacker-contra-tse-a-urna-eletronica/
https://www.facebook.com/biakicisoficial?__tn__=-UC
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/elections-system-software-urna-eletronica-eua-brasil/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/elections-system-software-urna-eletronica-eua-brasil/
https://www.facebook.com/AlexanderBrasilOficial/posts/pfbid036wgtoq4UaTimvBoZgvyGY4LAsCNbaBmjXieykNfUXx6bMnuiX7BQwADke3Qo6Xpwl
https://www.facebook.com/watch/?v=385080463754224&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2T&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=204726831400659


PRINCIPAIS NARRATIVAS

A ex-modelo e apresentadora Karina Michelin 
postou um vídeo em sua conta do Instagram 
que mostra o presidente do TSE, Alexandre de 
Moraes, cumprimentando Lula e Dilma 
Rousseff com abraços.

A legenda da publicação tenta 
instrumentalizar o encontro, como se este 
fosse uma prova da parcialidade das 
instituições, pois há tratamento amistoso 
entre Moraes e membros da esquerda.

Segundo o Estadão, o vídeo é um registro da 
posse de Moraes no TSE. Jair Bolsonaro 
também esteve presente na cerimônia e 
cumprimentou Alexandre. 

O conteúdo não recebeu nenhum 
rótulo ou aviso de contexto da Meta

TSE APOIA A ESQUERDA BRASILEIRA

A publicação da página O Patriota no 
Facebook insinua que o ministro do STF Luís 
Roberto Barroso estaria ligado a “grupos 
políticos” que teriam interesse em aparelhar 
instituições e impedir a auditoria das urnas 
eletrônicas.

A fonte das afirmações é um conteúdo 
noticioso do site Agora Notícias..

A checagem do Fato ou Boato reitera que o 
sistema de votação passa por testes públicos 
de segurança e que a conferência dos boletins 
de urna é aberta aos cidadãos.

O conteúdo não foi removido nem 
indicado como desinformação pela Meta.

19/082385.2 mil

07/084122

A narrativa bolsonarista fomenta que o TSE estaria sendo parcial e apoiando a esquerda 
brasileira, sendo favorável principalmente ao seu maior adversário na corrida presidencial, o 
ex-presidente Lula. Ao supostamente revelar o caráter político do tribunal, seus 
disseminadores alegam estarem libertando os conservadores da opressão.
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https://www.instagram.com/iamkarinamichelin/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/abraco-alexandre-de-moraes-lula/
https://www.facebook.com/patriotajornalismo
https://agoranoticiasbrasil.com.br/barroso-desaprova-acao-das-forcas-armadas-perante-o-tse-2/?fbclid=IwAR3vBdWQcfSI7rGwKWwGYWKQgQpbTKkB-U46JLSrnK3okXQDahBbXW_f7l0
https://agoranoticiasbrasil.com.br/barroso-desaprova-acao-das-forcas-armadas-perante-o-tse-2/?fbclid=IwAR3vBdWQcfSI7rGwKWwGYWKQgQpbTKkB-U46JLSrnK3okXQDahBbXW_f7l0
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2021/Julho/fato-ou-boato-e-falso-que-a-urna-eletronica-e-desatualizada-e-vulneravel
https://www.instagram.com/reel/ChcjGPdjnEy/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/100064889102472/posts/440696328103334


PRINCIPAIS NARRATIVAS

A narrativa de perseguição de Bolsonaro é 
acompanhada de ataques contra as instituições, a 
imprensa e seus adversários políticos. 

O presidente seria uma vítima do sistema que 
deseja ajudar a população, enquanto os demais 
são “vilões”, que querem prejudicar Bolsonaro.

O advogado bolsonarista Paulo Cavalcanti põe em 
dúvida o processo eleitoral ao afirmar, em vídeo, 
que as urnas eletrônicas não são confiáveis por 
“não serem auditáveis”.

Ao defender o posicionamento de Bolsonaro sobre 
o que ele chama de “eleições limpas”, ataca a 
imprensa e endossa a narrativa de perseguição ao 
presidente.

Aproveitou para alegar que quem defende a volta 
do regime militar apenas exerce seu direito à 
liberdade de expressão.

BOLSONARO É PERSEGUIDO PELO SISTEMA QUE REGE AS ELEIÇÕES

20/072533.554

OS MILITARES DEVEM 
AUDITAR AS URNAS

23/082380 483

Esta narrativa declara “guerra” às instituições 
por supostamente trabalharem contra o povo 
brasileiro e pelos adversários do presidente. 
Defende a intervenção dos militares nas eleições, 
inclusive na auditoria das urnas.

O perfil O Desesquerdizador no Instagram 
postou um vídeo no qual afirma que houve 
fraude nas eleições de 2018, com o intuito de 
prejudicar Jair Bolsonaro. Na legenda, há 
clamores por intervenção aos perfis oficiais do 
Exército Brasileiro, da Força Aérea e da Marinha 
do Brasil.
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O conteúdo foi considerado como 
descontextualizado pelo Aos Fatos. A Meta 
não o removeu nem indicou a presença de 
desinformação na publicação.

O conteúdo é falso, pois segundo a Reuters, 
não há registro de fraudes nas eleições 
brasileiras. 

https://www.facebook.com/paulo.cavalcanti.522
https://www.facebook.com/paulo.cavalcanti.522/videos/674423140309470/
http://instagram.com/o_desesquerdizador/
https://www.instagram.com/reel/CgPJQj-g3qH/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.aosfatos.org/noticias/bolsonaristas-reagem-derrota-do-voto-impresso-com-desinformacao-sobre-barroso-e-acusacoes-de-fraude/
https://www.reuters.com/article/fact-check-urna-boatos-idUSL1N2ZO1KO


PRINCIPAIS NARRATIVAS

Alegações de abuso de poder por parte do 
Poder Judiciário brasileiro reforçam a 
narrativa de que seus representantes 
estabeleceram uma ditadura, cuja vítima é a 
ala bolsonarista.

A página ZedaFiladelfia, apoiadora de 
Bolsonaro, publicou uma animação que 
ataca a lisura do sistema eleitoral e das 
instituições. No vídeo, o  ministro Luís 
Roberto Barroso rechaça a “urna que 
Bolsonaro sugeriu” por outra que favorece 
Lula.

A Meta não removeu nem indicou como 
desinformação, apesar de ser conteúdo 
falso, segundo a Reuters Fact Check.

DITADURA DO JUDICIÁRIO 
DESCREDIBILIZA AS ELEIÇÕES

O candidato Eduardo Bolsonaro (PL/RJ) 
compartilhou o trecho da entrevista de seu 
pai no Flow Podcast. Ele defende a ditadura 
militar e o AI-5, afirmando que não houve 
perseguição, ao contrário do que o STF faz 
com sua base.

As declarações do presidente foram 
consideradas enganosas pelo Aos Fatos. 
Porém, a Meta não removeu nem indicou as 
publicações como desinformação.

A possibilidade de uma derrota eleitoral para 
Bolsonaro tem levantado conspirações sobre 
o controle das urnas estarem “nas mãos da 
esquerda”.

Coronel Fernanda (PL/MT), candidata a 
deputada federal, ironizou o sistema 
eleitoral com a paródia de uma reunião de 
condomínio. Ela afirma que “o maior medo 
dos esquerdistas é perder o controle das 
urnas”.

A publicação é considerada falsa pela 
Reuters Fast Check e a Meta não removeu 
nem indicou como desinformação.

ESQUERDA CONTROLA 
AS URNAS ELETRÔNICAS

03/082,5 mil28 mil 338 mil

08/081 mil28 mil 168 mil

04/074,5 mil69,6 mil 1,3 milhões
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https://www.facebook.com/ZeFiladelfiaa
https://www.reuters.com/article/fact-check-urna-boatos-idUSL1N2ZO1KO
https://www.facebook.com/bolsonaro.enb
https://www.aosfatos.org/noticias/bolsonaro-no-flow/
https://www.facebook.com/watch/?v=1325239408246596&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/coronelfernandamt
https://www.reuters.com/article/fact-check-urna-boatos-idUSL1N2ZO1KO
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2T&v=400456778850459
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2T&v=338666264368690
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