
A Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE produziu alguns conteúdos que explicam de 
forma clara alguns dos pontos trazidos pelo presidente Jair Bolsonaro na live desta quinta-
feira.  
 
Veja mais: 
 
1. Alegação de supostos problemas para votar para presidente 
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/eleitor-
nao-consegue-votar-presidente.html 
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/urna-
autocompleta-voto.html 
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/urna-
autocompleta-voto.html 
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/nao-
aparece-a-tecla-confirma-ao-votar-para-presidente.html 
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/video-
mae-nao-pode-votar-cargo-governador.html 
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/video-em-
que-se-alega-suposta-fraude-em-urna-eletronica-que-apresentou-defeito.html 
 
2. Alegação de que sistema eleitoral brasileiro somente é usado no Butão e em Bangladesh 
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/somente-
3-paises-utilizam-urnas-eletronicas.html 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Maio/fato-ou-boato-alem-do-brasil-
outros-46-paises-utilizam-urnas-eletronicas-nas-eleicoes 
 
3. Alegação de que sistema brasileiro seria inauditável 
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/video-em-
que-se-alega-suposta-fraude-em-urna-eletronica-que-apresentou-defeito.html 
 
4. Alegação de que voto impresso é mecanismo adicional de auditoria 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/voto-impresso-e-menos-seguro-
que-o-eletronico-e-significara-201cusina-de-problemas201d-avalia-barroso 
 
5. Alegação de que há sala secreta no TSE 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/fato-ou-boato-e-falso-que-a-
apuracao-das-eleicoes-seja-feita-de-forma-secreta-por-servidores-do-tse 
 
6. Alegação de que tecnologia da urna é a mesma desde 1996, de modo que estaria 
desatualizada 
 



https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/urna-eletronica-inconfundivel-por-
fora-cada-vez-melhor-por-dentro 
 
7. Alegação de que prisão de hacker indica possibilidade de invadir sistema do TSE 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/fato-ou-boato-ataques-hackers-
nao-afetaram-a-seguranca-das-eleicoes-municipais-de-2020  
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/fato-ou-boato-urna-eletronica-
brasileira-nao-foi-hackeada-nos-estados-unidos  
 
8.  Alegação de interferência no Poder Legislativo. 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/barroso-destaca-na-camara-dos-
deputados-riscos-do-voto-impresso-para-o-processo-eleitoral  
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Marco/ministro-barroso-conversa-sobre-
reforma-politica-e-eleitoral-com-presidente-da-camara-dos-deputados  
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/barroso-destaca-na-camara-dos-
deputados-riscos-do-voto-impresso-para-o-processo-eleitoral  
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/voto-impresso-significa-voto-
fraudavel-afirma-ministro-barroso-em-coletiva  
 
9. Alegação de que tecnologia brasileira da urna eletrônica é de geração única 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/tse-recebe-parlamentares-para-
conhecerem-instalacoes-da-secretaria-de-tecnologia-da-informacao  
 
10. Alegações de possíveis alterações no código fonte da urna eletrônica 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Outubro/serie-desvendando-a-urna-o-
codigo-fonte-do-software-de-votacao-nao-e-aberto-a-comunidade  
 
11. Alegação de vídeo no sentido de que desenvolvedores poderiam alterar código fonte da 
urna eletrônica para fraude 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/nota-de-esclarecimento-
sobre-video-com-suposto-sistema-para-fraudar-urna-eletronica  
 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/videos-
formas-fraudar-urnas-eletronicas.html 
 
12. Alegações de supostas fraudes em Caxias (MA) 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/fato-ou-boato-urnas-eletronicas-
nao-foram-fraudadas-nas-eleicoes-2008-em-caxias-ma  
 
13. Alegação de que os resultados demoram para serem disponibilizados 
 



https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/boletim-de-urna-traz-o-resultado-
impresso-da-secao-de-votacao  
 
14. Alegações de fraudes no minuto a minuto de 2014 (Lei de Benford) 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/fato-ou-boato-e-falso-que-a-urna-
eletronica-foi-fraudada-em-2014  
 
15. Alegações de problemas na apuração em São Paulo 
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/nota-de-esclarecimento-
sobre-apuracao-em-sao-paulo  
 
16. Alegação de fraudes nas eleições de 2018  
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/e-falso-que-urnas-tenham-anulado-72-
mi-votos-em-2018-boato-antigo-voltou-a-circular/  
 
18. Alegação de travamento da tela da urna 
 
https://www.tse.jus.br/eleicoes/urna-eletronica/seguranca-da-urna/procedimentos-de-
contingencia 
 
17. Alegações sobre soberania popular por meio do voto 
 
https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-
eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-1-ano-5/ilegitimidade-do-comite-financeiro-para-interpor-
recurso-eleitoral  
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Dezembro/presidente-do-tse-defende-
seguranca-do-processo-eleitoral-em-macapa  
 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/associacao-de-magistrados-
defende-atual-sistema-eletronico-de-votacao  
 
 
 
 
*Vejam mais informações sobre notícias falsas relacionadas às eleições:* 
https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/  
 
*Ou consulte também a página Fato ou Boato do TSE:* 
https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/ 


