
 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 
1 Eleições, Fake News e os Tribunais 2020 

BREVES NOTAS  

METODOLÓGICAS 
O projeto “Eleições, Fake News e os Tribunais: desinformação 

online nas eleições brasileiras" teve como principal objetivo a 

construção e análise descritiva de um banco de dados de 

decisões da justiça eleitoral que tratam de fake news e 

desinformação online nas eleições de 2018 e 20201. Este 

sumário expõe de forma simplificada alguns de nossos 

principais achados sobre as eleições de 2020, que decorrem 

da análise descritiva mencionada. Nestas breves notas, 

apresentamos uma síntese do passo a passo metodológico2 

que nos levou aos resultados apresentados. 

O estudo foi guiado por duas grandes perguntas de pesquisa: 

(i) Como a questão das fake news é apropriada pelos tribunais 

e quais fundamentos jurídicos são utilizados em decisões sobre 

desinformação online relativas às eleições brasileiras de 2018 

e 2020? E (ii) quais são as variáveis que explicam o volume de 

casos e o resultado de pedidos judiciais que tratam de 

conteúdo online com base em alegações de fake news, 

desinformação e fatos sabidamente inverídicos? 

O universo de pesquisa pode ser sucintamente definido como: 

decisões judiciais da Justiça Eleitoral, junto de dados 

descritivos de seus respectivos processos, que tratam de fake 

news e desinformação online proferidas (i) entre dezembro de 

2017 e março de 2019 referentes às eleições de 2018 ou (ii) 

entre janeiro de 2019 e janeiro de 2021, a depender da fase 

do projeto. 

O recorte temporal da pesquisa de 2020 foi definido a partir 

dos resultados da pesquisa de 2018, que revelaram que esse 

período de 12 meses compreende a gigantesca maioria dos 

processos relevantes sobre o tema durante o período eleitoral, 

como será confirmado nas páginas que seguem. 

A coleta de dados se deu por meio de raspagem de todos os 

documentos acessíveis e gerenciáveis—isto é, decisões, 

intimações e despachos de processos judiciais coletados no 

Processo Judicial Eletrônico referente a todos os Tribunais 

 
1 Os bancos de dados de 2018 e 2020 podem ser baixados, respectivamente, nos links https://hdl.handle.net/10438/29935 e 

https://hdl.handle.net/10438/31157. 
2 Para uma descrição detalhada dessas decisões metodológicas, remetemos o leitor ao nosso relatório de metodologia de pesquisa. Ver KAROLCZAK, 
R. M., SALVADOR, J. P. F., GALATI, L. F. A. Eleições, Fake News e os Tribunais: relatório de metodologia. São Paulo: CEPI FGV Direito SP, 2021. 
Disponível em: http://fgv.academia.edu/fgvcepi; 

Regionais Eleitorais e ao Tribunal Superior Eleitoral publicados 

no período acima. No caso das eleições de 2020, resultou 

desse esforço uma base de 31.725 processos. 

Estão excluídos da coleta petições iniciais, autos integrais e 

outros documentos que requerem validação de acesso, 

dificultando a coleta em grande volume, ou que carecem de 

padronização, dificultando a leitura automatizada das peças. 

Todos os documentos coletados são emitidos por juízes, estão 

disponíveis em HTML, e podem ser capturados em grande 

volume e lidos de forma automatizada. 

Já a filtragem automatizada da amostra se deu por meio de um 

buscador de palavras que observa a presença simultânea de 

palavras-chave divididas em dois conjuntos temáticos: (i) fake 

news e desinformação, e (ii) Internet e meios digitais. Dessa 

filtragem resultou uma base de 950 processos com margem 

para um volume baixo de falsos positivos. 

A pesquisa também realizou uma filtragem manual com o 

objetivo de assegurar que as decisões que estarão compiladas 

na base de dados são de fato relevantes tematicamente. Assim, 

foram considerados relevantes os processos que, 

simultaneamente: (i) têm como cerne da discussão conteúdo 

apontado como inverídico, falso, fraudulento ou enganoso, 

conforme terminologia associada a noções de fake news e 

desinformação; (ii) tratam de conteúdo publicado e/ou 

compartilhado por meios digitais e, no caso deste relatório, (iii) 

que se referem às eleições de 2020. Foram identificados 444 

casos dentro do contexto esperado, cujas características 

serão descritas a seguir.

https://hdl.handle.net/10438/29935
https://hdl.handle.net/10438/31157
http://fgv.academia.edu/fgvcepi
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SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS ACHADOS 
 

Para a construção da base de dados, foram coletados 444 processos contendo 1841 partes, 598 

URLs, 1466 citações de precedentes, e diversos metadados, como os tribunais de origem de cada 

processo, data de distribuição inicial, classe judicial e integrantes dos polos passivo e ativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado acima, a distribuição dos casos pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não se deu de forma homogênea.  

São Paulo (194 processos), TSE (115), Amazonas (87), Rio de Janeiro (86), Roraima (86) e Paraná (77) 

se destacaram por apresentar volume de processos consideravelmente maior que a média (cada um 

acumulando mais do que 5% do total). Em sentido contrário, Acre (9), Paraíba (14), Tocantins (15) 

Espírito Santo (16) e Piauí (22) apresentaram uma quantidade baixa de casos, acumulando juntos 

apenas 5% do total.  
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Como era esperado pelos pesquisadores, a maior parte dos processos encontrados foi julgada entre 

o início do período de propaganda eleitoral (ponto 1) e o segundo turno das eleições (ponto 3). O 

pico inicial caiu precisamente no primeiro turno das eleições, indicando que os tribunais eleitorais 

buscaram evitar que os processos fossem julgados apenas após a votação, o que poderia resultar em 

sua perda de objeto.  

De forma semelhante, um segundo pico de decisões, menor, se formou após o primeiro turno e caiu 

após a votação do segundo turno.  
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Dentro de partes no polo ativo os candidatos (52%), seguidos pelas coligações (44%) e pelos partidos 

(20%), representam a maioria da amostra. São 172 candidatos diferentes com uma média de 1,4 

processos por candidato. Essa proporção é menor que nas eleições de 2018 (em que candidatos 

representavam 80% do polo ativo dos processos), o que pode indicar uma perspectiva menos 

personalíssima das discussões sobre desinformação em 2020 ou, ainda, a necessidade de maior 

suporte da estrutura jurídica das coligações e dos partidos.   
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Assim como em 2018, os candidatos no polo ativo da amostra apresentam um padrão de dado social 

diferente da média de candidatos nas eleições de 2020: em média, os candidatos no polo ativo são 

quase 16% mais brancos, 21% mais homens e cerca de quatro anos mais velhos. 65% deles já 

ocupavam cargo público quando disputaram as eleições.   
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CANDIDATOS QUE MAIS ACUSARAM DESINFORMAÇÃO 
 

Dentro da população de candidatos que estiveram no polo ativo dos processos da amostra, aqueles 

que mais acessaram a justiça alegando desinformação estão na tabela abaixo. A frequência relativa 

desses candidatos em relação ao total de candidatos no polo ativo demonstra proporções de 1,74% 

a 8,14%. 

Candidado Casos % Partido Cargo Concorrido Eleito 
CELSO UBIRAJARA 

RUSSOMANNO 
14 8,14% REPUBLICANOS PREFEITO Não 

EDVALDO NOGUEIRA 
FILHO 

10 5,81% 
PARTIDO 

DEMOCRÁTICO 
TRABALHISTA 

PREFEITO Sim 

BRUNO COVAS LOPES 7 4,07% 
PARTIDO DA SOCIAL 

DEMOCRACIA 
BRASILEIRA 

PREFEITO Sim 

JOAO HENRIQUE DE 
ANDRADE LIMA 

CAMPOS 
5 2,91% 

PARTIDO 
SOCIALISTA 
BRASILEIRO 

PREFEITO Sim 

ATILA CESAR 
MONTEIRO 
JACOMUSSI 

4 2,33% 
PARTIDO 

SOCIALISTA 
BRASILEIRO 

PREFEITO Não 

GUILHERME CASTRO 
BOULOS 

4 2,33% 
PARTIDO 

SOCIALISMO E 
LIBERDADE 

PREFEITO Não 

HERZEM GUSMAO 
PEREIRA 

4 2,33% 
MOVIMENTO 

DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 

PREFEITO Sim 

JOAO HENRIQUE 
HOLANDA CALDAS 

4 2,33% 
PARTIDO 

SOCIALISTA 
BRASILEIRO 

PREFEITO Não 

PATRICIA DE 
OLIVEIRA DOMINGOS 

4 2,33% PODEMOS PREFEITO Não 

JAILTON DE ALMEIDA 
SANTANA 

3 1,74% 
PARTIDO 

TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

PREFEITO Sim 

JOICE CRISTINA 
HASSELMANN 

3 1,74% 
PARTIDO SOCIAL 

LIBERAL 
PREFEITO Não 

MIGUEL DE SOUZA 
LEAO COELHO 

3 1,74% 
MOVIMENTO 

DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 

PREFEITO Sim 

 

Dentre eles, há uma incidência grande de candidatos disputando cargos de prefeitura. Também é 

possível observar chapas concorrentes no polo ativo. Ambas essas informações indicam que o estudo 

dos processos pode descrever o uso da justiça eleitoral em disputas políticas entre candidatos de 

grande presença midiática de chapas concorrentes.  
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Dentro de partes no polo passivo, encontramos grande concentração de candidatos (44%) e usuários 

ou administradores de páginas (29,3%). Em um segundo patamar estão coligações (21,4%), a 

imprensa (predominantemente pequena e média, 14,6%) e outros sites (22,1%).  

A participação extensa do poder judiciário no polo passivo (em quase 41% dos casos) se dá em razão 

da enorme quantidade de Mandados de Segurança impetrados no contexto das eleições de 2020, 

em geral como tentativa de reverter decisão liminar da primeira instância. A admissibilidade desse 

instrumento processual para tal fim foi rejeitada por alguns tribunais e acatada por outros. Uma 

pesquisa mais detalhada poderia identificar as razões da divergência.  

Os dados divergem bastante dos resultados das eleições de 2018, em que a grande maioria dos 

participantes do polo passivo eram as empresas que administravam redes sociais. Em 2020, elas 

ocuparam apenas 9% dos polos passivos, apesar do conteúdo questionado ainda ser 

predominantemente publicado nessas plataformas. Explicamos esse resultado anterior com uma 

razão processual: como a real identidade de usuários não é sempre conhecida ao início do processo, 

é comum que as redes sociais sejam introduzidas no polo passivo de pedidos, visto que tem a 

capacidade de fornecer dados sobre esses usuários ou, até, remover conteúdo sem sua anuência. 

Não está clara a razão dessa divergência no âmbito das eleições municipais.  
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CANDIDATOS QUE MAIS FORAM ACUSADOS DE 
DESINFORMAR 

Dentro da população de candidatos que pertenceram ao polo passivo dos processos da amostra, 

aqueles que mais foram acusados de propagar fake news estão na tabela abaixo. A frequência relativa 

desses candidatos em relação ao total de candidatos no polo passivo demonstra proporções de 1,9% 

a 7,55%. 

 

Candidato Casos % Partido Cargo Concorrido Eleito 
CELSO UBIRAJARA 

RUSSOMANNO 
12 7,55% REPUBLICANOS PREFEITO Não 

ARTHUR MOLEDO 
DO VAL 

8 5,03% PATRIOTA PREFEITO Não 

DANIELLE GARCIA 
ALVES SOARES 

8 5,03% CIDADANIA PREFEITO Não 

JOICE CRISTINA 
HASSELMANN 

7 4,40% 
PARTIDO SOCIAL 

LIBERAL 
PREFEITO Não 

GUILHERME 
CASTRO BOULOS 

6 3,77% 
PARTIDO 

SOCIALISMO E 
LIBERDADE 

PREFEITO Não 

RODRIGO SANTANA 
VALADARES 

4 2,52% 
PARTIDO 

TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

PREFEITO Não 

VINICIUS DE 
SIQUEIRA 

4 2,52% 
PARTIDO SOCIAL 

LIBERAL 
PREFEITO Não 

WAGNER SOUSA 
GOMES 

4 2,52% 
PARTIDO 

REPUBLICANO DA 
ORDEM SOCIAL 

PREFEITO Não 

PATRICIA DE 
OLIVEIRA 

DOMINGOS 
3 1,89% PODEMOS PREFEITO Não 

CLAUDIR BENINI 3 1,89% 
MOVIMENTO 

DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 

VEREADOR Suplente 

FRANCISCO 
FLAUDINEUDO 
PEREIRA SILVA 

3 1,89% 
PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO 

VEREADOR Sim 

WAGNE DE FREITAS 
MOREIRA 

3 1,89% 
PARTIDO 

TRABALHISTA 
BRASILEIRO 

PREFEITO Não 

 

Como era esperado, também é observável nesse grupo um alto número de candidatos à cargos do 

executivo, assim como chapas concorrentes para estes cargos. 
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Dentre os dois principais termos não-técnico-jurídicos utilizados para referência a conteúdo 

desinformativo, a expressão fake news (de contornos pouco claros) foi utilizada em um quarto dos 

processos amostrados (25%). Em contrapartida, variantes do vocabulário de desinformação foram 

utilizadas em proporções menores (9,7%). 

Em ambos os casos, a proporção de uso de termos não-jurídicos foi consideravelmente menor do 

que nas eleições de 2018. Naquela, quase metade dos processos amostrados continham a expressão 

Fake News, e quase 20% continham a expressão “desinformação”, o que revela que, em 2020, houve 

uma preferência pela terminologia adotada pela legislação eleitoral. 
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Já no vocabulário jurídico, adotado pela legislação eleitoral que regula a desinformação, há grande 

utilização de termos ligados à ofensa à honra (77,5%), ao conceito de “sabidamente inverídico” (67%) 

e aos crimes de calúnia, difamação e injúria (55,4%). 

Ou seja, um tema comum da amostra é que para além da inverdade, uma discussão comum nos 

processos é se o conteúdo é ou não ofensivo à honra do polo ativo, que, na maioria dos casos, é um 

candidato. 

Um dado curioso, porém, é a mínima utilização de expressões correlatas à “fidedignidade da 

informação” (presente em apenas 4,1% dos processos), termo trazido pelo artigo 9º da Resolução 

23.610/2019 do TSE. O pouco uso indica que a adição do artigo teve pouco impacto na resolução 

dos casos de desinformação em 2020.  
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As normas mais citadas nos processos também corroboram para o mesmo entendimento, visto que 

o artigo 9º da resolução 23610/2019 do TSE sequer aparece em 5% dos processos (tendo sido 

mencionado em apenas 2,48%).  

Bastante presente foi o art. 485 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos em que não há 

resolução de mérito (apontando para uma grande gama de processos em que se discute a perda de 

objeto pelas mais diversas razões). 

Em segundo lugar está o artigo 58 da Lei das Eleições, que disciplina o direito de resposta. 

De resto, predominaram artigos que disciplinam a licitude da propaganda eleitoral, tanto do ponto 

de vista formal (definindo o que é propaganda antecipada ou onde pode ser publicada a propaganda 

na internet, além de vedando o anonimato online) quanto do ponto de vista material (como o artigo 

243 do Código Eleitoral, que define o conteúdo de propaganda que não será tolerada).  
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Diferentemente das eleições anteriores, em 2020 a discrepância entre o uso da remoção e do direito 

de resposta como instrumentos de resolução dos casos de desinformação não foi tão grande, pelo 

menos entre os TREs. Foram poucos os casos que alcançaram o TSE (apenas 8) e, destes, apenas 1 

continha pedido de remoção de conteúdo, que foi negado. Dentre os processos que alcançaram o 

TSE e que continham pedido de direito de resposta (6), metade teve resultado positivo.  

Por outro lado, os TREs atenderam a 44,4% dos pedidos de remoção de conteúdo e a 39% dos 

pedidos de direito de resposta. 

Abaixo encontram-se os dados discriminados por tribunal. 
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Órgão 
Remoção 

(%) 
Remoção 

(#)  
Remoção 
(pedidos) 

Resposta 
(%) 

Resposta 
(#) 

Resposta 
(pedidos) 

Multa    
(%) 

Multa    
(#) 

Multa 
(pedidos) 

Total de 
Casos 

TRE-AC 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 

TRE-AL 30,8% 4 13 44,4% 4 9 25,0% 2 8 24 

TRE-AM 80,0% 4 5 33,3% 1 3 50,0% 1 2 6 

TRE-AP 50,0% 1 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 2 

TRE-BA 41,7% 10 24 0,0% 0 5 55,6% 5 9 35 

TRE-CE 26,7% 4 15 37,5% 3 8 66,7% 4 6 21 

TRE-DF 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 

TRE-ES 100,0% 5 5 100,0% 4 4 0,0% 0 0 7 

TRE-GO 22,2% 2 9 0,0% 0 2 20,0% 1 5 13 

TRE-MA 35,7% 5 14 66,7% 2 3 0,0% 0 3 14 

TRE-MG 32,1% 9 28 11,1% 2 18 42,9% 3 7 38 

TRE-MS 100,0% 2 2 100,0% 2 2 0,0% 0 1 5 

TRE-MT 46,2% 12 26 41,7% 5 12 33,3% 1 3 28 

TRE-PA 54,5% 6 11 100,0% 1 1 66,7% 4 6 11 

TRE-PB 33,3% 1 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 3 

TRE-PE 70,7% 29 41 50,0% 6 12 41,7% 5 12 50 

TRE-PI 71,4% 5 7 66,7% 2 3 75,0% 3 4 11 

TRE-PR 42,1% 8 19 50,0% 1 2 0,0% 0 2 22 

TRE-RJ 30,0% 3 10 0,0% 0 2 0,0% 0 0 12 

TRE-RN 25,0% 1 4 50,0% 1 2 0,0% 0 0 5 

TRE-RO 33,3% 1 3 0,0% 0 0 0,0% 0 2 4 

TRE-RR 0,0% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 1 

TRE-RS 58,3% 7 12 16,7% 1 6 83,3% 5 6 15 

TRE-SC 40,0% 4 10 50,0% 3 6 0,0% 0 4 13 

TRE-SE 0,0% 0 10 14,3% 1 7 0,0% 0 6 16 

TRE-SP 42,4% 25 59 46,5% 20 43 40,0% 8 20 80 

TRE-TO 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 

TSE 0,0% 0 1 50,0% 3 6 0,0% 0 0 8 

Todos os 
TREs 44,4% 148 333 38,8% 59 152 39,6% 42 106 436 

Todos os 
Tribunais 44,3% 148 334 39,2% 62 158 39,6% 42 106 444 

Média 38,1% 5,29 11,93 33,2% 2,21 5,64 21,4% 1,5 3,79 15,86 

Mediana 34,5% 4 9,5 35,4% 1 3 0,0% 0 2,5 11,5 

Max 100,0% 29 59 100,0% 20 43 83,3% 8 20 80 

Min 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 
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As URLs coletadas oferecem não só a visualização de conteúdo questionado, mas também 

demonstram conteúdo que foi utilizado de forma secundária em uma decisão — por exemplo, notícias 

para verificar informações ou outras formas de contextualização. Podemos estimar pela coleta que 

publicações em redes sociais compuseram a maior parte desse grupo, compondo 56,8% do conjunto 

nos processos, enquanto notícias (de grande e pequena imprensa) são 9,5% das URLs coletadas.  

Dentre as URLs que se referem a publicações em redes sociais, a grande maioria advém do Facebook 

(69%). Em seguida, com 24%, estão publicações no Instagram. As outras três redes de onde vieram 

as URLs somam, juntas, 8,7% da amostra.
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