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Na semana do dia 25 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o porte de 
celulares na cabine de votação e reiterou a proibição do porte de armas a menos de 100 
metros das seções eleitorais, podendo ser solicitada a revista do eleitor com detectores 
de metal e, em caso de recusa, o impedimento do voto.

À medida que se aproxima o dia 2 de outubro, questionamentos sobre a integridade 
eleitoral são cada vez mais difundidos nos aplicativos de mensageria. Mais 
recentemente um tipo específico de conteúdo ganhou destaque: orientações 
problemáticas sobre como os eleitores deveriam agir no dia e durante a votação para 
“evitar fraudes” e “garantir a segurança”. 

Incentivos ao uso do celular na seção eleitoral, correntes propondo estratégias de 
“auditoria individual” e apuração paralela via aplicativos de terceiros são apresentados 
por setores da mídia hiper partidária como direitos do eleitorado, porém, contrariam 
regras e determinações da justiça eleitoral.

Para investigar a circulação de informações falsas com potencial de induzir os 
eleitores a comportamentos nocivos e ameaçar a segurança das eleições no dia da 
votação, o Netlab UFRJ analisou mais de 4 mil mensagens publicadas nos aplicativos de 
mensageria (Whatsapp e Telegram) entre 25 de julho e 26 de setembro de 2022. 
Observamos também o impulsionamento de anúncios nas plataformas da Meta com 
mensagens de apoio à contagem pública e em defesa do voto impresso.

APRESENTAÇÃO 

COMO CITAR ESTE RELATÓRIO
Netlab UFRJ. Ameaças à segurança da votação. 29 de Setembro de 2022, 
Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 
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https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/noticia/2022/08/25/tse-confirma-proibicao-de-celular-em-cabine-no-dia-da-eleicao.ghtml
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/publicada-norma-que-trata-de-restricao-ao-porte-de-celular-na-cabine-de-votacao-e-de-arma-nas-secoes-eleitorais


Solução é “Totalização Paralela” 
com o app “Você Fiscal”

Além de grupos para a apuração dos 
boletins de urna, iniciativas suspeitas e 
parecidas entre si  estão sendo 
promovidas em nome da 
“transparência eleitoral”.

‘Contagem pública’ no Telegram

Foram identificados links para grupos 
no Telegram com foco estadual que 
prometem reunir usuários para uma 
“contagem pública” dos votos, a ser 
feita com fotos dos boletins de urna.

DESINFORMAÇÃO EM DESTAQUE

As urnas já vêm fraudadas

Áudios e vídeos apontam para 
“evidências” de que urnas já estariam 
sendo violadas com antecedência e 
chegarão ao eleitor com “votos 
carregados”, anulando a integridade do 
processo.

A fraude será na 
totalização dos votos

Outras conspirações garantem que, 
embora as urnas eletrônicas carreguem 
corretamente os votos de cada eleitor, 
estes não serão divulgados, mas sim um 
número falso e combinado com 
institutos de pesquisa.
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(Des)orientações sobre o voto

Para impedir que supostas fraudes se 
concretizem, usuários sugerem ações 
como levar dois celulares para a votação, 
depredação de urnas e a utilização de 
aplicativos impróprios para a realização 
de denúncias.

Jovem Pan como fonte 
de desinformação

A Jovem Pan se destacou no período como 
uma das fontes de desinformação mais 
compartilhadas no WhatsApp e Telegram, 
principalmente por meio de seus canais no 
YouTube, inclusive com vídeos que 
pregam a desobediência à lei eleitoral.

Anúncios defendem 
contagem popular

Candidatos bolsonaristas financiaram 
anúncios nas plataformas Meta com 
pedidos de implementação do voto 
impresso e da “contagem pública” dos 
votos, mesmo após a empresa proibir a 
veiculação de peças que questionem o 
sistema eleitoral brasileiro.

Os celulares impedem a fraude

Bolsonaristas acusam a Justiça Eleitoral de 
“permitir” a fraude nas eleições com a 
proibição dos celulares nas cabines de 
votação, já que supostas irregularidades 
não poderão ser fotografadas e filmadas.



CASOS EMBLEMÁTICOS

'CONTAGEM PÚBLICA DE VOTOS

Por gentileza, 
Não custa nada permanecer no Canal, não ocupa espaço 
na memoria, entre no Canal e  NÂO saia do Canal ate o dia 
02/08/2022. Será de grande utilidade para garantir a 
quantidades dos votos para BOLSONARO 22!

OBS: este canal não será para troca de mensagens e SIM 
exclusivamente para  a CONTAGEM PÚBLICA DE VOTOS!

Entre no CANAL do estado em que você vota e NÃO saia 
do Canal para não ficar de fora 
O CANAL será aberto para postagem do voto no dia 
02/10/2022

Votei Bolsonaro 22 (Acre - AC)💚💛
✅Entre no canal do seu estado
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Sao_Paulo_SP/12
📂Envie a foto do seu voto BOLSONARO 22 no dia 
02/10/2022

Links para grupos no Telegram que 
prometem realizar uma “contagem 
pública” dos votos no dia das eleições 
foram os mais compartilhados nos dois 
aplicativos. 

Esses links aparecem em longas 
mensagens com instruções sobre como 
integrar a tentativa de apuração 
paralela.

A orientação é que os eleitores 
fotografem o comprovante de votação 
e enviem as imagens para o grupo do 
seu estado.

A ideia é juntar eleitores do Bolsonaro 
de todos os estados brasileiros para que 
seja possível fazer uma apuração 
supostamente mais confiável, por não 
ser mediada pelo TSE.

Grupos de auditoria proliferam 
nos chat apps

CONTAGEM PUBLICA DE VOTOS Vamos aderir essa ideia! 
ATENÇÃO: Não tire foto da urna. 

📂Envie uma foto do seu COMPROVANTE de voto logo após você 
sair da sua sessão, no dia da eleição! 
👉Temos até o dia 02 de Outubro para todos os patriotas ficar 
sabendo dos grupos (O COMPARTILHAR, só depende de você). 
Selecione o Telegram do seu estado no link abaixo, para o envio do 
comprovante de votação o mais rápido possível assim que fizer seu 
voto. Não precisa atualizar o Telegram. Não enviei nenhuma 
mensagem de texto. Basta enviar o comprovante uma vez só, 
NADA MAIS, para facilitar a contagem em caso de necessidade 
para nosso Presidente Bolsonaro! Entre no grupo e NÃO saia do 
grupo para não ficar de fora O grupo ficará fechado e será aberto 
para postagem da foto do comprovante do seu voto, no dia 
02/08/2022 

Meu Voto é Bolsonaro 22 (Acre - AC)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Acre_AC 📂Envie seu voto 
Meu voto é Bolsonaro 22 (Alagoas - AL)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Alagoas_AL 📂Envie seu voto 
Meu voto é Bolsonaro 22 (Amapá - AP)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Amapa_AP 📂Envie seu voto 
Meu voto é Bolsonaro 22 (Amazonas - AM)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Amazonas_AM 📂Envie seu 
voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Bahia - BA)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Bahia_BA 📂Envie seu voto 
Meu voto é Bolsonaro 22 (Ceará - CE)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Ceara_CE 📂Envie seu voto 
Meu voto é Bolsonaro 22 (Distrito Federal - DF)💚💛 ✅Entre no 
grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Distrito_Fede 📂Envie 
seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Espírito Santo - ES)💚💛 
✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Espirito_Sant 📂Envie seu voto 
Meu voto é Bolsonaro 22 (Goiás - GO)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Goias_GO 📂Envie seu voto 
Meu voto é Bolsonaro 22 (Maranhão - MA)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Maranhao_MA 📂Envie seu 
voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Mato Grosso - MT)💚💛 ✅Entre no 
grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Mato_Grosso_M 
📂Envie seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Mato Grosso do Sul - 
MS)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Mato_Grosso_d 📂Envie seu 
voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Minas Gerais - MG)💚💛 ✅Entre 
no grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Minas_Gerais 
📂Envie seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Pará - PA)💚💛 
✅Entre no grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Para_PA 
📂Envie seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Paraíba - PB)💚💛 
✅Entre no grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Paraiba_PB 
📂Envie seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Paraná - PR)💚💛 
✅Entre no grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Parana_PR 
📂Envie seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Pernambuco - PE)
💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Pernambuco_PE 📂Envie seu 
voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Piauí - PI)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Piaui_PI 📂Envie seu voto Meu 
voto é Bolsonaro 22 (Rio de Janeiro - RJ)💚💛 ✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Rio_de_Janeir 📂Envie seu 
voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Rio Grande do Norte - RN)💚💛 
✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Rio_Grande_NO 📂Envie seu 
voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Rio Grande do Sul - RS)💚💛 
✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Rio_Grande_Su 📂Envie seu 
voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Rondônia - RO)💚💛 ✅Entre no 
grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Rondonia_RO 📂Envie 
seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Roraima - RR)💚💛 ✅Entre no 
grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Roraima_RR 📂Envie 
seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Santa Catarina - SC)💚💛 
✅Entre no grupo 
📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Santa_Catarin 📂Envie seu 
voto Meu voto é Bolsonaro 22 (São Paulo - SP)💚💛 ✅Entre no 
grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Sao_Paulo_SP 📂Envie 
seu voto Meu voto é Bolsonaro 22 (Sergipe - SE)💚💛 ✅Entre no 
grupo 📎https://t.me/Votei_Bolsonaro_22_Sergipe_SE 📂Envie seu 
voto
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CASOS EMBLEMÁTICOS

Conteúdo e capilaridade dos 
grupos de apuração paralela

NORTE
AC: 13.433
PA: 1.495
AM: 1.001
RO: 726 
AP: 312
TO: 389
RR: 206 

NORDESTE
BA: 3.622
PE: 2.578 
CE: 1.912
AL: 1.206
MA: 1.188 
RN: 1.085
PB: 873 
SE: 579 
PI: 438 

SUDESTE
RJ: 14.023
SP: 13.661
MG: 8.975 
ES: 2.710

CENTRO
OESTE
DF: 2.926
GO: 2.123
MS: 1.180
MT: 1.116

Identificamos 27 grupos criados para 
cada unidade federativa do País. Os 
grupos com eleitores do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Acre são os que mais 
possuem membros.

Até o momento, os conteúdos que 
circulam dentro dos grupos de 
apuração paralela se resumem a 
instruções para o dia das eleições. 

A mídia mais frequente é um vídeo com 
imagens de Jair Bolsonaro e com o 
jingle de sua campanha ao fundo. O 
vídeo sugere que o voto secreto é “coisa 
de petista” para fraudar as eleições, 
“como já vem sendo fraudado há 16 
anos”.

QUANTIDADE DE 
MEMBROS EM CADA 
GRUPO POR ESTADO 
BRASILEIRO

Nº DE MEMBROS

SUL
PR: 4.357 
RS: 3.645 
SC: 3.669
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https://docs.google.com/file/d/1YkntSlfFX8I4xZ9BMtgF20zzkNzhnKgU/preview


Boletim de urna: Contagem de votos com
telefone nas eleições 2022 
https://youtu.be/M2YQAEbkBQY O preço da liberdade 
é a eterna vigilância.Seus direitos e liberdades estão 
sendo paulatinamente retirados, eles prosseguirão até 
concluírem a formação do Es... Boletim de urna: 
Contagem de votos com telefone nas eleições 2022

Após o ato de 7 de setembro, circulou o 
link do Você Fiscal, projeto de 
mobilização civil, criado para “controle 
e contagem de votos” por meio de 
fotos dos boletins de urna, que 
deveriam ser enviados ao site ou 
aplicativo para comparar com o 
resultado oficial.

Ele foi criado em 2014 pelo professor 
da Unicamp, Diego Aranha. Até então, 
o site recebeu quase 5 mil acessos este 
mês. 

Ao ter participado dos testes de urna 
realizados pelo TSE em 2012, Aranha 
afirmou ter notado fragilidades no 
sigilo dos votos e na totalização dos 
resultados. Isso o motivou a criar o 
Você Fiscal por meio de financiamento 
coletivo.

O projeto está desativado atualmente, 
como informa o título do seu canal no 
YouTube. No entanto, continua sendo 
divulgado nas redes sociais como forma 
de questionar a confiabilidade do 
sistema eleitoral brasileiro.

Você Fiscal

CASOS EMBLEMÁTICOS

O vídeo de 12 de setembro do Canal 
Duna Press criticou a proibição do uso 
do celular pelo TSE e incentivou a 
utilização do Você Fiscal para assegurar 
a transparência das eleições.

Ele exibe um vídeo publicado há oito 
anos no canal do projeto, referente às 
eleições de 2014.

O Canal Duna Press é bolsonarista e 
veicula teorias de conspiração e 
desinformação. 

Foi criado em 2021 e conta com pouco 
mais de 154 mil visualizações até o 
momento.

Outro meio de comunicação é o site de 
junk news Duna Press, onde se 
apresentam como uma mídia 
independente.  
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https://youtu.be/M2YQAEbkBQY
https://www.vocefiscal.org/
https://pro.similarweb.com/#/digitalsuite/websiteanalysis/overview/website-performance/*/999/28d?webSource=Total&key=vocefiscal.org
https://exame.com/tecnologia/app-voce-fiscal-vai-fazer-apuracao-paralela-das-eleicoes/
https://exame.com/tecnologia/app-voce-fiscal-vai-fazer-apuracao-paralela-das-eleicoes/
https://www.youtube.com/c/VocefiscalOrgApoie/featured
https://www.youtube.com/watch?v=M2YQAEbkBQY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=M2YQAEbkBQY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=M2YQAEbkBQY&t=7s
https://www.youtube.com/c/CanalDunaPress/featured
https://www.youtube.com/watch?v=tsMMi2Sq7uI
https://www.youtube.com/c/CanalDunaPress/featured
https://www.youtube.com/c/CanalDunaPress/featured
https://dunapress.org/
https://www.vocefiscal.org/
https://www.vocefiscal.org/
https://www.vocefiscal.org/
https://www.vocefiscal.org/


 ‘Totalização Paralela’

APLICATIVO PODE REVELAR FRAUDE NA TOTALIZAÇÃO

DE USO GRATUITO, O MESMO FOI DESENVOLVIDO 
PARA CAPTAR E TRANSMITIR OS RESULTADOS DOS 
BOLETINS DE URNA, E ESTÁ PRONTO PARA SER 
UTILIZADO JÁ NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES
Nos links abaixo você irá conhecer, aprender como utilizar 
e ter acesso ao aplicativo desenvolvido pelo CMInd, que 
tem por objetivo um acompanhanto paralelo do resultado 
das eleições, ainda que parcialmente, através da captura 
dos números impressos nos BUs.

Conheça o aplicativo: https://youtu.be/G2xOs-0MpVI
Tutorial de uso: https://youtu.be/f7HvQ0Qr2Ds
Link de acesso ao aplicativo: 
https://app.totalizacaoparalela.com.br

Como funciona?
A captura dos dados é feita através da leitura do QR Code 
impresso no BU da urna eletrônica pela câmera fotográfica 
do aparelho celular.

Uma vez fotografados os QR codes, os dados serão 
transmitidos via Internet para um servidor independente, o 
que permitirá confrontar os dados fornecidos pelo TSE
Totalização Paralela em tempo real:
Além de capturar e enviar os resultados de cada BU 
individualmente, o aplicativo será capaz de informar ao 
usuário em tempo real os resultados consolidados da 
eleição para o cargo de Presidente da República.

Posteriormente, com base nos dados armazenados em um 
servidor independente e de acordo com demandas 
específicas, poderão ser totalizados os votos de cada 
candidato de modo que se possa comparar os resultados 
totais e os percentuais com os divulgados pelo TSE

Utilização fácil e gratuita: 
A utilização do aplicativo é extremamente simples e 
qualquer pessoa está autorizada pelo desenvolvedor a 
utilizá-lo.
Participação cidadã:
Apesar de que a utilização do aplicativo não tem por si só a 
capacidade de evitar a fraude eleitoral, que pode ocorrer 
antes mesmo da emissão do BU, o seu uso poderá revelar 
evidências de eventuais fraudes ocorridas nas etapas da 
transmissão de dados e da totalização dos resultados, 
especialmente se o número de BUs fotografados e 
enviados for significativo, a partir de um comparativo entre 
os resultados oficiais divulgados pelo TSE e os apontados 
pela apuração paralela feita com o uso da ferramenta 
desenvolvida pelo CMInd, que deve ser divulgada e 
utilizada pelo maior número de pessoas possível

POR FAVOR COMPARTILHE ESTA MENSAGEM PARA QUE 
UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS POSSA AJUDAR A 
FISCALIZAR A ETAPA DA TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS
FAÇA SUA PARTE, O BRASIL AGRADECE    
Totalização Paralela 2022 - CMIND

Uma corrente veiculada no WhatsApp 
divulga o aplicativo Totalização 
Paralela. O projeto tem como objetivo 
fiscalizar e auditar 100% das urnas nas 
eleições de 2022 para colaborar com a 
“transparência do sistema eleitoral”.

Criado pelo Comitê Multidisciplinar 
Independente (CMind), o aplicativo 
pede que o usuário se cadastre como 
voluntário para contribuir com a 
fiscalização. Com um leitor de QR Code, 
ele permite escanear os boletins de urna, 
transmitir e gravar a imagem em um 
servidor privado.

Segundo o site do projeto, esse 
procedimento é a “única etapa do 
processo eleitoral brasileiro que pode ser 
auditada de forma confiável”.

A mensagem ainda faz referência a dois 
vídeos do YouTube, que fornecem um 
tutorial de como utilizar o app no dia da 
votação. Eles foram publicados no canal 
Marco Carvalho, que se apresenta como 
membro do CMind. 

O site Totalização Paralela também está 
registrado em seu nome. Em 2012, 
Carvalho já questionava publicamente a 
integridade das urnas. 

A página do Facebook do CMind fez uma 
publicação em apoio ao deputado federal 
Daniel Silveira (PTB/RJ), que já foi preso 
por atacar o STF nas redes sociais e 
defender o AI-5.

O grupo também divulga uma página do 
CMind na Wikipédia, porém, o link 
ainda não possui conteúdo aprovado 
para publicação pelo site.

CASOS EMBLEMÁTICOS
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https://youtu.be/G2xOs-0MpVI
https://youtu.be/f7HvQ0Qr2Ds
https://app.totalizacaoparalela.com.br
https://app.totalizacaoparalela.com.br/Pages/CMInd.aspx
https://app.totalizacaoparalela.com.br/Pages/CMInd.aspx
https://totalizacaoparalela.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=f7HvQ0Qr2Ds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC5xwI7D4tEuPilKqcuJ65ng
https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=totalizacaoparalela.com.br
https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=totalizacaoparalela.com.br
https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/relat%C3%B3rio-sobre-sistema-de-vota%C3%A7%C3%A3o-eletr%C3%B4nica-sugere-auditoria-independente-do-software-e-d
https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/relat%C3%B3rio-sobre-sistema-de-vota%C3%A7%C3%A3o-eletr%C3%B4nica-sugere-auditoria-independente-do-software-e-d
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2658103057761531&set=pb.100064003361308.-2207520000..
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_Multidisciplinar_Independente
https://totalizacaoparalela.com.br/


Assistam:
Em Itapeva, as URNAS estão sendo abertas no 
SINDICATO DOS TRABALHADORES. O que 
está havendo?
DENUNCIEM!!!

Em Itapeva as urnas estão sendo abertas no 
Sindicato dos Trabalhadores com seguranças lá 
fora?????? porque????. O que está contecendo????. 
O pessoal está acionando a mídia.

Em ambos os aplicativos de mensagem, 
circula uma teoria conspiratória que 
supostamente comprovaria que urnas 
foram violadas em Itapeva, São Paulo.

Imagens mostram funcionários de uma 
empresa contratada pelo TSE via 
licitação pública realizando 
procedimentos técnicos nas urnas.

O fato de este serviço ter sido realizado 
na sede de um sindicato, ao lado do 
cartório eleitoral de Itapeva, gerou 
alarde e denúncias de que as urnas 
estariam sendo violadas.

As informações foram desmentidas 
pelo TSE no Twitter. O tribunal 
explicou que o procedimento de carga e 
lacração das urnas eletrônicas é uma 
cerimônia pública, e foi acompanhado 
pela Justiça Eleitoral e fiscalizado por 
várias entidades e cidadãos presentes.

Desde 2014, por falta de espaço físico 
no cartório eleitoral de Itapeva, este 
processo é realizado na sede sindical 
vizinha ao local.

Urnas fraudadas em Itapeva?
Conspiração sobre Sindicato

🚨URGENTE🚨
Em Itapeva, as URNAS estão sendo abertas no 
SINDICATO DOS TRABALHADORES. O que está 
havendo? Alguém sabe se procede? As urnas não 
deveriam ser protegidas?
🆘FFAA 🆘 FFAA 🆘

Urnas sendo abertas no sindicato dos 
trabalhadores? Golpe a vista 😡😡😡😡😡

CASOS EMBLEMÁTICOS

Na última semana de setembro, 
também identificamos áudios que 
denunciavam  urnas eletrônicas 
supostamente sendo enviadas à cidade 
de Cordeiro, no Rio de Janeiro, com 
votos a favor de Lula carregados em 
sua memória interna.

O material já foi checado e classificado 
como falso.

Urnas carregadas em Cordeiro/RJ

“É minha irmã negócio tá complicado aqui em 
Cordeiro o bicho tá pegando tá. O fórum aqui em 
Cordeiro hoje tá lotado de fiscal do TRE. 
Chegaram duas urnas aqui em Cordeiro por volta 
de meio-dia que, quando eles foram lançar o 
código da urna, porque tem que lançar o código 
da urna no sistema do TSE né, que é Superior 
Tribunal Eleitoral, dizendo que essa hora chegou 
zerada e etc. etc.”
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https://twitter.com/TSEjusbr/status/1574864947036692494
https://twitter.com/TSEjusbr/status/1574864947036692494
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https://www.boatos.org/politica/urna-eletronica-em-cordeiro-rj-ja-esta-com-votos-contabilizados-para-lula-boato.html


VISÃO GERAL
25/07 a 26/09

Desde o final de julho de 2022, é 
possível perceber a circulação de 
correntes conspiratórias que alimentam 
o clamor por uma “contagem pública” 
dos votos.

Essa apuração “popular” é apresentada 
como a única maneira de evitar uma 
vitória de Lula e o maior medo dos 
opositores de Bolsonaro. Assim, a ideia 
ganhou espaço como reivindicação nas 
mensagens de convocação para os atos 
de 7 de setembro de 2022.

As Forças Armadas são mencionadas 
regularmente, ainda que de forma 
menos intensa. Militares surgem na 
narrativa como uma possível salvação 
nesse primeiro momento, com a 
proposta de realizarem uma “apuração 
paralela” dos votos no dia das eleições.

O pico de mensagens poucos dias antes 
do feriado de independência se deve à 
proibição de celulares nas cabines de 
votação, anunciada pelo TSE em 25 de 
agosto, que foi instrumentalizada nas 
convocações.

A partir do fim de agosto, mensagens 
que descreviam a decisão do TSE como 
“provocação” a bolsonaristas para 
impedir a investigação de fraudes e a 
vitória de Bolsonaro, também serviram 
para inflar a convocação dos protestos 
do Dia da Independência.

No fim de setembro, o volume de 
mensagens sobre a segurança eleitoral 
voltou a crescer, com intenso 
compartilhamento de convites para 
grupos de Telegram que propõem 
alternativas para uma “contagem 
pública dos votos”.

06 DE SETEMBRO
170 MENSAGENS

26 DE SETEMBRO
96 MENSAGENS

WHATSAPP 

2 mil mensagens
Com termos relacionados à 
segurança das eleições

150 grupos
Grupos públicos 
monitorados onde 
circularam as mensagens

1 mil 
usuários únicos
Nº de telefone anonimizados

VOLUME DE 
MENSAGENS 
POR DIA
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A partir de meados de agosto, 
começaram a ser compartilhadas 
mensagens com frases de efeito 
provocando eleitores a exigirem 
contagem pública como “parâmetro 
antifraude”.

Textos idênticos apareceram em outras 
plataformas alguns dias depois, como 
no Twitter, sugerindo ação 
orquestrada.

Clamor pela contagem popular

Sem contagem pública dos votos Lula já ganhou 
no primeiro turno

“Exija contagem pública do voto ou se prepare 
para qualquer resultado.”

NÃO ESQUEÇAM: COM URNAS ELETRONICAS 
QUEM ESCOLHE NÃO É O POVO. NÃO É
 VOCÊ. SE QUER VOTAR E ESCOLHER, EXIJA 
A MATERIALIDADE E A CONTAGEM PUBLICA DE 
100% DOS VOTOS APURADOS.

WHATSAPP 

Links de sites hiper partidários, 
compartilhados entre o início de agosto 
e os primeiros dias de setembro, 
reforçaram discursos de apuração de 
votos por parte de militares. 

A justificativa é de que seria preciso 
mais transparência para combater 
possíveis fraudes, atendendo a um 
anseio fabricado nas mensagens que 
pediam pela “contagem pública” dos 
votos. Essa narrativa perdeu força na 
segunda quinzena de setembro.

Apuração militar Militares estão elaborando estratégia para fazer uma 
contagem paralela dos votos na eleição, revela jornal 
https://www.portalcidade.news/militares-estao-elaborando-
estrategia-para-fazer-uma-contagem-paralela-dos-votos-n
a-eleicao-revela-jornal/ Outra possibilidade cogitada pelos 
militares seria conseguir acesso aos dados repassados 
pelos tribunais regionais ao TSE De acordo com 
informações levantadas pelo Jornal Estado de S. Paulo, 
membros das Forças Armadas estariam elaborando um 
plano para realizar uma contagem paralela dos votos da 
eleição de outubro deste ano. A medida já estava, em 
grande parte, sendo estimulada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), Militares estão elaborando estratégia para 
fazer uma contagem paralela dos votos na eleição, revela 
jornal - Portal Cidade News

No WhatsApp, desde julho a discussão evoluiu para além dos pedidos por voto impresso e 
passou a incluir demandas por “contagem pública” e “auditoria popular” dos votos. 
Foram associadas, em um primeiro momento, com a participação de militares no processo 
eleitoral.

O clamor pela contagem pública permanece e se materializa em iniciativas paralelas 
muito compartilhadas, que prometem reunir bolsonaristas para “fazer o voto valer”.

https://twitter.com/felipemgimenez/status/1553778509520199680
https://www.portalcidade.news/militares-estao-elaborando-estrategia-para-fazer-uma-contagem-paralela-dos-votos-na-eleicao-revela-jornal/
https://www.portalcidade.news/militares-estao-elaborando-estrategia-para-fazer-uma-contagem-paralela-dos-votos-na-eleicao-revela-jornal/


Desde julho, circulam mensagens sobre 
suposta declaração do ex-presidente da 
Câmara dos Deputados, Marco Maia 
(PT/RS), sobre um plano de fraude na 
totalização dos votos, que teria o 
objetivo de favorecer Lula e outros 
candidatos de esquerda. A informação já 
foi investigada por veículos de 
checagem e constatada como falsa.

De acordo com as mensagens, o 
resultado da votação já estaria 
pré-definido. O eleitor não perceberia a 
suposta fraude, pois a votação ocorreria 
normalmente até o momento da 
totalização dos votos.

O conteúdo incentiva uma votação 
paralela com cédulas de papel como a 
única alternativa antifraude.  

Também é alegado que Bolsonaro 
sofrerá tentativa de assassinato caso 
alguma auditoria confirme a fraude. 

Fraude arquitetada na 
totalização dos votos 

Precisamos compartilhar esta mensagem sem 
dó.... Prestem bem atenção no que vou te relatar, 
isto é muito grave, porém ainda há tempo para 
reverter... Em um recente almoço de aniversário em 
Canoas/RS o petista Marco Maia Ex-Deputado Federal 
depois de beber várias doses de caipira, deixou escapar 
uma informação muito grave. Observem que o Lula está 
com muita calma e o nervosismo só aparece qdo se fala 
em auditoria nas urnas... Porém a informação que Marco 
Maia deixou clara é que na realidade eles estão cagando 
para a auditoria, pois a fraude já está toda arquitetada e 
será na totalização dos votos, quando do encerramento 
da votação...os coitados dos mesários nem mesmo terão 
ciência disto, pois quando na votação elas "as urnas" vão 
aceitar todos tipos de votos, no Lula, no Bolsonaro, no 
Ciro...etc...brancos, nulos... porém qdo da finalização ao 
ser dado o comando de totalizaram o resultado elas irão 
apresentar números iguais os das pesquisas...com 
exceção de alguns poucos lugares... E outra coisa, desta 
vez a fraude não será apenas a nível presidencial, eles 
querem eleger a maior bancada no senado e na câmara 
federal em 5 partidos... PT, PSDB, MDB, PCdoB e PSOL 
será uma lavagem nunca antes vista...pois a fraude nas 
urnas e quase indetectável.. a não ser que ocorra uma 
votação em paralelo com cédulas de papel... está é a 
única maneira de coibir o estrago e este é o maior medo 
do PT. O cara encheu a cara de trago e entregou tudo. E 
tem mais, eles vão tentar matar o Bolsonaro novamente 
se houver uma auditoria que chegue próximo da fraude.... 
Esperamos que aqueles que estão envolvido em 
campanha, façam chegar isto aos ouvidos de alguém que 
possa fazer algo...ainda dá tempo.... 
🚔🚓☠👆👆☠🚓🚔

WHATSAPP 

Corrente em tom de “denúncia” 
afirmou que caso o eleitor anule o 
voto ou vote em branco para 
deputados federal, estadual, 
senador ou governador, teria 
seu voto para presidente anulado 
automaticamente. 

É dito que mais de 12 milhões de 
votos foram invalidados por este 
motivo nas eleições de 2018.

O conteúdo desinformativo se 
baseia no suposto depoimento de 
um mesário que teria sido treinado 
pela Justiça eleitoral.  

A corrente pretende “conscientizar 
patriotas” para que Bolsonaro não 
seja boicotado. 

Voto Parcial: quem vota em 
branco, tem o voto invalidado

Jorge Neto meu amigo irmão na fé me pediu pra 
repassar esse comunicado. Ele vai fazer parte da 
mesa de votação. REPASSANDO.... Aviso aos que 
moram no Brasil… Se você vai votar em Bolsonaro, 
leia isso antes. É só um aviso aqui... Ontem passei 
pelo treinamento para os trabalhos de mesário para a 
justiça eleitoral. Lembre-se de fazer o seu voto 
completo e votar em todos os candidatos * 01 
Presidente * 01 Governador * 01 Senador * 01 Dep. 
Federal * 01 Dep. Estadual Escolha seus candidatos 
com consciência, pois se você votar só em Presidente, 
e votar em branco nas outras opcões, o seu voto será 
considerado como parcial, e será anulado. Só irão 
computar votos validos os que estiverem completos. 
Questionei isso com o instrutor, que a sociedade não 
tinha conhecimento de que o voto parcial não é 
computado como voto valido. Questionei revoltado 
com isso, mas o instrutor deixou bem claro que o voto 
parcial não vai ser computado,....deixando a entender 
que é para prejudicar os votos de Bolsonaro. Então 
pessoal,..vamos divulgar isso para conhecimento geral 
da nação, para que fiquemos espertos no dia da 
votação, e que o nosso voto não seja anulado. Mais de 
12 milhões de votos foram invalidos nas eleições 
passadas. Repassem a todos os patriotas para que 
votem com consciência. Precisamos nos unir para 
ajudar nosso Presidente a se reeleger. Brasil acima de 
tudo Deus acima de todos.
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https://www.boatos.org/politica/marco-maia-admitiu-que-pt-vai-fraudar-as-urnas-nas-eleicoes-de-2022.html
https://www.boatos.org/politica/marco-maia-admitiu-que-pt-vai-fraudar-as-urnas-nas-eleicoes-de-2022.html


O pico de mensagens do dia 25 de 
agosto é simultâneo à divulgação da 
proibição de celulares nas cabines de 
votação pelo TSE.

Embora muitas mensagens 
redirecionassem apenas para fontes de 
notícias profissionais, a decisão 
inflamou conteúdos conspiratórios e 
pânico em torno de possíveis prisões, 
decorrentes de suposto abuso de 
autoridade.

As mensagens difundem a percepção de 
que a decisão do TSE serve para impedir 
o cidadão comum de denunciar e provar 
fraudes no processo eleitoral ou na 
segurança das urnas, estando à mercê 
de mesários e fiscais de zonas eleitorais.

Outros usuários acusaram o TSE de não 
querer que o eleitor tenha meios de 
provar seu voto em Bolsonaro, o que 
impediria planos de uma contagem 
ou apuração “pública”.

Permissão para a farsa
TSE determina que eleitor terá que deixar seu 
celular com o mesário quando for votar. Medida 
foi aprovada por unanimidade nesta quinta-feira (25). 
“Se alguém se negar a entregar, ou for pego com o 
celular, eu proponho que se chame a Polícia Militar”, 
disse Alexandre de Moraes. https://t.co/BSWf8JbpqP

Tribunal Superior Eleitoral acaba de determinar 
que o eleitor deverá entregar o celular aos 
mesários da seção antes de entrar na cabine 
de votação.* 

A medida tem como objetivo manter o sigilo do 
voto brasileiro, impedindo que o sujeito tire fotos 
ou grave vídeos mostrando a urna eletrônica.

Caso o eleitor se recuse a fazer isso, cometerá 
crime eleitoral. O juiz eleitoral deve ser avisado e 
a polícia militar, acionada.

Com certeza o STF fez isso para que vc não 
tenha prova que votou no Bolsonaro

WHATSAPP 

Se o eleitor flagrar URNAS VICIADAS OU 
COMPROMETIDAS, ou HOUVER OUTROS 
ABSURDOS, sem o celular o eleitor NÃO TERÁ 
COMO PROVAR, e se reclamar SERÁ PRESO!!! Esse 
cara não tem como presidir uma eleição... Ele vem 
cometendo ABUSO DE AUTORIDADE a muito tempo. 
Tem que ser SUBSTITUÍDO de imediato por um juiz 
isento!
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WHATSAPP 

Circulou link do site hiper partidário 
Portal Cidade News, em que o 
ex-ministro do do STF, Marco Aurélio, 
incentiva o descumprimento da decisão 
do TSE a respeito do uso de celulares na 
urna eletrônica.

Ele também questiona a proibição do 
porte de armas nas seções eleitorais.

Ex-Ministro questiona o TSE

Esteve entre os links mais compartilhados 
no Whatsapp uma matéria do site Folha 
da Política que afirma que a urna é 
“altamente fraudável”.

O conteúdo trata da posse do ministro 
Alexandre de Moraes como presidente do 
TSE e menciona uma ligação entre ele e o 
vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB/SP).

Desconfiança das urnas

portalcidade.news

direitaonline.com.br

terrabrasilnoticias.com

gazetabrasil.com.br

diariodopoder.com.br

jornaldacidadeonline.com.br

poderaopovo.com

folhadapolitica.com

contrafatos.com.br

politica.bombeirosdf.com.br
Quantidade de links compartilhados

68

54

33

22

20

20

19

18

16

15

Os portais de desinformação mais compartilhados somam juntos 285 links. Eles 
possuem um viés de extrema-direita e apoiam o Bolsonaro. 

Neste cenário, às véspera das eleições, se posicionam favoravelmente à reeleição do 
presidente e veiculam notícias que atacam o TSE, o STF e o sistema eleitoral 
brasileiro, pondo a integridade das urnas eletrônicas sob suspeita.

FONTES DE DESINFORMAÇÃO MAIS COMPARTILHADAS
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https://www.portalcidade.news
https://www.folhadapolitica.com
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https://www.folhadapolitica.com/2022/08/alexandre-de-moraes-ex-secretario-de.html
https://www.portalcidade.news/marco-aurelio-ninguem-deve-ser-obrigado-a-entregar-celular/


VISÃO GERAL
25/07 a 26/09

Em julho, a discussão do tema no 
Telegram era pautada pela suposta falta 
de possibilidade de auditoria das urnas 
eletrônicas, que deveria ser combatida 
com protestos por parte da população.

Enquanto isso, a mídia hiper partidária 
bolsonarista já ajudava a ventilar a 
narrativa da “contagem pública”.

A proibição do uso de celulares nas 
cabines serve como ponto de inflexão 
para o crescimento da pauta no 
Telegram, e simultâneo ao primeiro 
pico de mensagens, no dia 25 de agosto.

Como no WhatsApp, a decisão leva a um 
aumento de mensagens às vésperas do 
7 de setembro, embora não seja o 
principal fato do período.

A partir de 15 de setembro, se intensifica 
o compartilhamento de correntes que 
convocam usuários para novos grupos, 
criados exclusivamente para a 
“contagem pública” dos votos. Estas 
mensagens são indícios de um esforço 
coordenado para a contestação dos 
resultados oficiais no dia da eleição.

No mesmo período, falsas denúncias de 
militantes infiltrados nos locais de 
votação e instruções fraudulentas sobre 
procedimentos para votar também 
ganharam força.

A tendência nos últimos dias segue 
sendo o crescimento do assunto na 
plataforma, um sinal de alerta para 
garantir a segurança da votação.

25 DE AGOSTO
115 MENSAGENS

2,7 mil 
mensagens
Com termos relacionados à 
segurança das eleições

164
grupos e canais
Grupos públicos monitorados 
onde circularam as mensagens

777 
usuários únicos
Nº de telefone anonimizados

VOLUME DE 
MENSAGENS 
POR DIA

6 DE SETEMBRO
131 MENSAGENS

22 DE SETEMBRO
199 MENSAGENS

TELEGRAM
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Mensagens compartilharam trecho de 
vídeo publicado no Youtube pela Jovem 
Pan News, que acumula pouco mais de 7 
mil visualizações. 

Publicado em 25 de agosto, ele compara 
a decisão do TSE de proibir celulares nas 
cabines de votação ao regime da Coreia 
do Norte.

Medidas ditatoriais 🚨Não tem mais jeito🚨 A CORÉIA DO NORTE É AQUI!!! 2 
ANOS DE CADEIA PRA QUEM SE  RECUSAR A ENTREGAR 
O CELULAR AOS MESÁRIOS. FICA A PERGUNTA: SE O CELULAR 
ESTIVER NA BOLSA, VÃO REVISTAR OS ELEITORES? VÃO USAR 
DETECTOR DE METAIS??? ELES TERÃO QUE FORNECER UM 
RECIBO, POIS O MEU CELULAR NÃO VOU DEIXAR COM 
NINGUÉM SE NÃO ME FORNECEREM UM RECIBO...

🤢 A que ponto chegamos dentro de uma mente 
e uma postura totalmente insana e autoritária. Se a 
urna eletrônica é INVIOLÁVEL e não tem conexão com 
Internet, Wi-Fi ou Bluetooth, como um celular poderia 
interferir na Câmara de Votação? A única explicação seria 
o risco de o eleitor tirar foto da tela da urna, caso 
identifique alguma irregularidade, como digitar o número 
de um candidato e aparecer outro... 🔥🔥🔥 
@CanalLivreExpressao

Outra mensagem compartilhada a partir 
do fim de agosto chama a medida de 
“ditatorial” e sugere que a motivação 
para ela foi o medo de a população ser 
capaz de provar eventuais fraudes na 
eleição.

A mensagem foi acompanhada de vídeo 
em que Alexandre de Moraes anuncia a 
decisão. O vídeo foi produzido 
originalmente pelo canal do Telegram 
Livre Expressão, que afirma lutar 
contra o “Deep State”, “as grandes 
corporações” e “a grande mídia 
mentirosa”.

Mensagem que começa a circular no 
início de setembro conspira sobre 
diversas ações que estariam sendo 
empreendidas por “corruptos do TSE” e 
“militantes de cartórios” para sabotar 
eleitores de Bolsonaro e anular seus 
votos.

As ações supostamente incluem 
cancelamento de títulos de eleitor, 
recrutamento de militantes de esquerda 
para atuarem como mesários e 
auxiliarem na fraude, e falsas alegações 
de falhas nas urnas em estados em que 
Bolsonaro lidera.

O texto sugere que eleitores “violados” 
recorram à polícia no dia das eleições.

Fraude por abstenção
ATENÇÃO!!! 

1) Consultem a situação de seu título eleitoral e de seus 
familiares, pois militantes dentro dos cartórios eleitorais 
por 
todo o Brasil, estão cancelando títulos de eleitores de 
Bolsonaro para que quando forem votar não consigam.
2) Os corruptos dentro do TSE selecionaram militantes de 
esquerda para serem mesários na maioria das seções 
eleitorais para que assim, ajudem nas sabotagens.
3) Os corruptos pretendem recolher urnas nas regiões 
com mais eleitores de Bolsonaro, alegando "falhas" para 
assim reduzir o volume de votos dessas seções.

Além de estarem claramente e descaradamente 
fraudando todo o sistema de votação, os corruptos irão 
usar tudo o que conseguirem para sabotar as eleições, 
tudo com suporte e apoio dos corruptos que estão no 
comando do TSE e STF, deste modo, estejam atentos e 
denunciem qualquer tipo de violação que percebem as 
autoridades policiais.

TELEGRAM
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https://youtu.be/lRMmkncAhTc
https://youtu.be/lRMmkncAhTc
https://web.telegram.org/k/#@CanalLivreExpressao
https://zap.twist.systems/telegram/document_4918045253967020719.mp4
https://zap.twist.systems/telegram/document_4918045253967020719.mp4
https://zap.twist.systems/telegram/document_4918045253967020719.mp4


Diferentes mensagens pregam o 
descumprimento das leis eleitorais, em 
reação à proibição de celulares nas 
cabines de votação.

Mensagem de um suposto mesário 
orienta que eleitores levem dois 
celulares e entreguem apenas um deles 
ao mesário de sua seção, de modo a 
enganá-lo e levar outro para a cabine de 
votação. 

Outra mensagem, além de recomendar 
que o eleitor leve dois celulares, sugere 
que a forma de combater a decisão 
“inconstitucional” é a depredação das 
urnas em caso de suposta fraude.

Desobediência civil

Conclamamos o povo Brasileiro de bem e de DEUS no 
coração, para se unirem na mesma causa, para uma 
"desobediência civil " coletiva contra  uma ação inconstitucional 
proferida de forma autoritária e ditatorial por um juiz incompetente e 
corrupto: "Se não podemos reclamar que a urna está corrompida sob 
risco de sermos presos, se não podemos  levar um celular, uma 
máquina fotográfica ou uma filmadora para  filmar o nosso voto , sob 
risco de sermos presos,  então todos deveremos levar um MARTELO 
🔨 para a votação, caso o eleitor observe fraude na urna na hora do seu 
voto,  fotografe o erro ( entregue 1 celular ao mesário  e levo o  outro 
celular junto para votar) , depois do registro,  use o martelo na tela da 
urna💥 , pronto ... o eleitor  será preso , mas por uma boa causa,  a 
urna será inutilizada, deverá ser trocada, mas se apresentar defeito,  
também vai entrar pro MARTELO 🔨."

Este ano serei mesário e se depender de mim não 
pedirei o celular das pessoas. Agora, para você não ter 
problemas ao votar, leve 2 celulares, entregue um e o outro 
faz o que bem entender. ;)

TELEGRAM

Portais hiper partidários também citam 
propostas paralelas de apuração 
“antifraude”.

Artigo de Jorge Serrão no site da Jovem 
Pan diz que o Brasil está sob uma 
“ditadura fascista do voto” por fazê-lo 
obrigatório mas de apuração sigilosa.

O jornalista levanta suspeitas de que a 
falta de interesse dos parlamentares 
pela audição pública aconteça por  um 
temor “porque levam vantagem com a 
ação criminosa no processo através da 
compra explícita de votos”.

Já reportagem do Portal Cidade News 
fala de campanha iniciada em grupos 
de mensagens bolsonaristas por uma 
apuração alternativa dos votos por 
meio do pix da campanha do 
presidente. 

Políticos bolsonaristas argumentam 
que se trata  de doações de campanha, e 
incentivam a contribuição de eleitores.

Junk news
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https://www.portalcidade.news
https://www.portalcidade.news/campanha-de-bolsonaro-recebe-mais-de-300-mil-doacoes-em-pix/
https://jovempan.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/jorge-serrao/se-o-congresso-quiser-ha-tempo-legal-para-aprovar-a-contagem-publica-de-votos.html


ATENÇÃO! ATENÇÃO! ATENÇÃO! Brasília, 12 
de setembro de 2022 A mais nova narrativa da 
esquerda é que as FFAAs vão interferir na contagem 
dos votos e por isso eles supostamente vão perder as 
eleições. Essa Fake News já está sendo divulgada 
pelas mídias podres e direita burra para dizer que na 
vitória do Bolsonaro houve um golpe nas Eleições 
Brasileiras e alimentar a imprensa internacional para 
provocar sansões de outros países. A grande 
mudança acordada para esses eleições será que os 
boletins de urnas - BUs, que antes só ficavam fixado 
nas portas das seçãos eleitorais ao final da votação, 
estarão disponíveis na internet em tempo real para que 
qualquer um (FFAA, partidos políticos, entidades e 
cidadãos) possam faz a somatória dos votos e 
confrontar esses dados com a somatória que o TSE 
divulgar "TSE diz que não há acordo com Forças 
Armadas ou entidades para apuração dos votos" (O 
Globo) Nota oficial: (se as FFAAs não desmentiram é 
isso que vale). "O TSE reitera informação amplamente 
divulgada em junho passado sobre a contagem de 
votos, a partir da somatória dos Boletins de Urnas - 
BUs ser possível há várias eleições e que para o pleito 
deste ano, foi implementada a novidade de publicação 
dos boletins de urnas pela rede mundial de 
computadores (internet), após o encerramento da 
votação para acesso amplo e irrestrito *de todas* as 
entidades fiscalizadoras e do público em geral", diz o 
TSE em nota. O TSE disse que não houve nenhuma 
alteração em relação ao definido no semestre 
passado, que outras entidades fiscalizadoras não 
terão acesso diferenciado. A totalização dos votos, 
destacou "é competência constitucionalidade da 
Justiça Eleitoral". Disse ainda que qualquer pessoa 
interessada poderá somar por conta próprias os BUs 
"de uma, de dez, de trezentas ou de todas as urnas". 
Não desista de votar por fake news! É isso que a 
esquerda (comunistas) e direita burra (pessoas que 
fingem apoiar Bolsonaro) espera dos conservadores.

Em meados de setembro, após clamores 
para que as Forças Armadas 
realizassem uma contagem paralela e 
fiscalizassem o processo eleitoral, 
usuários bolsonaristas passaram a 
afirmar que comunistas planejariam 
uma acusação de golpe nas eleições 
caso militares seguissem com o plano.

Como o TSE negou parceria com o 
Exército Brasileiro para a fiscalização 
das eleições, o texto também estimula a 
“contagem pública” dos votos a partir 
do somatório dos boletins de urna 
disponibilizados online.

Com a dispensa dos militares do 
processo, “qualquer um” poderia 
ajudar a fiscalizar as eleições e 
desmascarar as ditas intenções 
golpistas da esquerda, que seriam 
endossadas pela “mídia podre” e da 
“direita burra”, também inimigas do 
bolsonarismo.

Fraude para quem?

TELEGRAM

Vídeo de 2018 da deputada Carla 
Zambelli (PL/SP) é divulgado como 
instrução para casos de falhas nas 
urnas.

A parlamentar aconselha eleitores a 
orientarem mesários para a realização 
de denúncias no aplicativo Pardal. 
Porém, ele não recebe denúncia de 
problemas nas urnas. O TSE orienta que 
um juiz seja chamado.

Zambelli ainda defende o “direito” do 
eleitor de realizar filmagem dentro da 
cabine caso identifique algum 
problema, desafiando o então ministro 
da Segurança Pública, Raul Jungmann.

‘Filme a urna e chame o mesário’ 🚨 ALERTA NO DIA DAS ELEIÇÕES 🚨
Se tiver algum problema na votação, inclusive o 
barulhinho famoso de finalização, saiba como proceder;
1° - Chame o mesário
2° - Informe o problema
3°- Pede para ele fazer o registro no aplicativo PARDAL 
(é obrigatório o mesário ter)
4°- Ensine o Mesário passo a passo.
5°- aperte a opção NOVA DENUNCIA  OUTROS  
DENUNCIA .
ATENÇÃO : BOM TODOS SABEREM ,E LEVAR 
COPIADO 🗳
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.trees.pardalmobile&hl=pt_BR&gl=US
https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/checagens/boato-aplicativo-pardal-nao-recebe-relatos-de-problemas-com-a-urna
https://zap.twist.systems/telegram/document_5010377889665778470.mp4


Vista Pátria

CANAIS DO YOUTUBE MAIS COMPARTILHADOS

Canal Universo Filial

Os Pingos nos Is

Jovem Pan News

Maurício Zimmermann יהוה

PORTAL STAR GATE BRAZIL NEWS

Coalizão Convergências

Gustavo Gayer

Renato Taroco

Apostolo Ribeiro Amaral Quantidade de mensagens com links do canal

82 links do YouTube foram compartilhados durante o período. A maior parte dos canais 
possuem vídeos que tratam das eleições sob o questionamento da integridade eleitoral 
com um viés de extrema-direita e se encontram quantificados no gráfico abaixo.

Com um posicionamento favorável à reeleição de Jair Bolsonaro, os conteúdos dos canais 
se dedicam a atacar o Poder Judiciário, a esquerda e a imprensa.

O candidato a deputado estadual, 
Roberto Boni (PMB/SP), conhecido por 
ser cover do cantor Roberto Carlos e 
responsável pelo Canal Universo Filial, 
foi alvo de investigação pelo TSE por 
publicar vídeos atacando as urnas. Eles 
foram removidos por violarem as 
diretrizes do YouTube.

No vídeo mais compartilhado de todo o 
período, ele se posiciona contra o 
passaporte sanitário e critica todos os 
candidatos ao governo de São Paulo 
que são favoráveis a essa medida.

Um dos  vídeos mais compartilhados, do 
canal Jovem Pan News, afirma que 
militares insistem que há “portas 
abertas” nas urnas eletrônicas após 
uma inspeção da qual participaram no 
mês de agosto.

O conteúdo levanta questões sobre a 
transparência das urnas. “O TSE 
precisa entender que isonomia é uma 
coisa básica”, disse o âncora e 
editor-chefe do programa, Adalberto 
Piotto. 
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https://www.aosfatos.org/bipe/youtube-exclui-videos-roberto-boni/
https://www.youtube.com/watch?v=hIZU2MN8MZA
https://www.youtube.com/watch?v=_iaZ-rfxj20&t=127s
https://www.youtube.com/c/jovempannews


META ADS

Uso eleitoreiro

A candidata a deputada federal, Dra. 
Sirlei Ratier (PP-MS) disse em anúncio 
pago que defende a impressão e 
conferência do voto ainda na cabine.

Ratier utiliza as pautas da contagem 
pública e de maior transparência no 
processo eleitoral para conquistar 
novos eleitores.

‘TSE contra a democracia’

O candidato a deputado estadual 
Vicente Cascione (PL-SP) patrocinou 
anúncio em que afirma que decisão do 
TSE de proibir o uso de celulares em 
cabines eleitorais seria 
anticonstitucional e um ataque à 
democracia.

O bolsonarista disse que o povo não 
pode votar sob uma atmosfera de medo 
e possíveis prisões.

Por fim, ele diz que a decisão é “mais 
um passo” para a instauração de uma 
ditadura no Brasil, movimento que já 
estaria em curso.

de 15/09/22 
a 24/09/22

$

70 milR$ 100,00

$

de 05/09/22 
a 16/09/22

50 milR$ 500,00

Na interface da Biblioteca de Anúncios da Meta  encontramos 130 anúncios citando 
“contagem pública”. Observamos também que apenas  entre 15 e 25 de setembro, 
foram veiculados 280 anúncios mencionando “voto impresso”. Seguem os exemplos 
de alguns casos emblemáticos de anúncios sobre o tema:
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https://www.facebook.com/ads/library/?id=908829980097447
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&id=1235088340385421&view_all_page_id=110672604992672&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&q=%22contagem%20p%C3%BAblica%22&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_type=keyword_exact_phrase&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&q=%22voto%20impresso%22&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&start_date[min]=2022-09-15&start_date[max]=&search_type=keyword_exact_phrase&media_type=all


META ADS

Associações genéricas

Irmã da médica pró-cloroquina Nise 
Yamaguchi, Naomi Yamaguchi é 
candidata a deputada federal 
(PROS-SP) e aborda o tema em um 
anúncio publicado na semana das 
eleições e veiculado no Meta Ads sem 
rótulo de propaganda eleitoral.

Ao longo do vídeo, Yamaguchi 
apresenta Bolsonaro como seu 
padrinho político e defende proposta 
de “contagem pública dos votos” de 
forma genérica, sem especificar como 
isso deveria ser realizado. 

a partir de 
27/09/22

$

300 mil 
impressões

R$1.500,00

Transparência sem explicação

José Maciel, candidato a deputado 
federal (PTB-DF), promoveu anúncio 
em que se apresenta como “defensor 
da contagem pública do voto”, 
também sem maiores informações 
acerca do processo. 

Sob o argumento de “maior 
transparência”, Maciel diz que a 
população precisa ter certeza de quem 
está votando e se de fato o vencedor irá 
assumir.

Diferente de críticas construtivas para 
otimizar o processo eleitoral, discursos 
deste tipo dão a entender que a 
contagem realizada pelo TSE não é 
pública nem auditável, o que não 
condiz com a realidade e compromete a 
percepção do público sobre o tema.

a partir de 
23/09/22

$

2 mil 
impressões

R$100,00
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https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&id=2026141977570615&view_all_page_id=293395818146661&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&id=1769932770052603&view_all_page_id=268810237395493&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&id=2026141977570615&view_all_page_id=293395818146661&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&id=1769932770052603&view_all_page_id=268810237395493&search_type=page&media_type=all
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