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No dia 8 de março, última-segunda-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal
Federal (STF), anulou todas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
As decisões são referentes ao julgamento feito pela Justiça Federal do Paraná nos casos
do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula relacionadas às investigações da
Operação Lava Jato. Com essa decisão, Lula tornou-se elegível nas próximas eleições. Não
à toa, a decisão do ministro se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais.
No Facebook predominaram postagens criticando ou desqualificando a decisão e a própria
atuação do ministro. O levantamento indica que as postagens de páginas públicas com
esse tom foram responsáveis por 59% dos compartilhamentos totais sobre o tema contra
apenas 26% de compartilhamentos de postagens elogiando ou comemorando a decisão. Já
no Twitter ocorreu o inverso, o volume de retweets favoráveis a decisão correspondeu a
60% do total. Dois dias depois, o discurso de Lula também mobilizou as redes sociais.
Nessa ocasião, a direita liberal optou por criticar não apenas a absolvição de Lula, mas
também o governo Bolsonaro e, assim, se aproximou da esquerda.

Facebook
Das mais de 8 mil postagens sobre o tema publicadas em páginas públicas no Facebook,
aquelas que criticaram ou denunciaram a decisão de Fachin corresponderam a 59% do total
dos 612 mil compartilhamentos. Algumas dessas postagens acusam o ministro, outras
argumentam que o ex-presidente continua sendo corrupto apesar da absolvição, outras
lamentam a decisão. Postagens defendendo ou comemorando a decisão corresponderam a
26% do total. 13% das postagens são jornalísticas ou tiveram posição neutra e 2%
apresentam outras posições como a posição de Ciro Gomes.

Figura 1: Proporção de cada categoria no Facebook.

Para analisar as postagens publicadas no Facebook, por meio de uma ferramenta comercial
chamada CrowdTangle foram coletadas no período de 24 horas posterior a decisão as
8.464 postagens com as seguintes palavras chave: Lula, Fachin, elegível, Lava-jato, Moro,
#STFVergonhaNacional e #STFVergonhaMundial. Desse conjunto de postagens, que soma
612 mil compartilhamentos, foi selecionada uma amostra aleatória de 1000 postagens
ponderadas pelo número de compartilhamentos. Essa amostra foi classificada manualmente
pela Agência Pública entre pertinente ao tema ou não. As 943 pertinentes foram
classificadas de acordo com o posicionamento frente à decisão do ministro Edson Fachin,
em quatro categorias: contra, a favor, neutro e outro. A margem de erro do resultado é de 3
pontos percentuais.
Abaixo as postagens mais compartilhadas no Facebook primeiro criticando ou condenando
depois apoiando e comemorando a decisão de Fachin:

Top 10 postagens criticando a decisão de Fachin no Facebook
1) Gabriel Monteiro
38 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/gabrielmonteirobr/posts/204689644781498
“ACABOU! LULA É INOCENTE?”
2) Carla Zambelli
14 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/ZambelliOficial/posts/3933091923447951
“Neste momento tão duro para a nossa população, ela ainda tem que arcar com
mais um problema causado por um homem que destruiu o futuro dela, do nosso
país.”
3) Coppolla
14 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/CaioCoppolla/posts/300717328066416
“Lula, ex-Presidente e ex-Corrupto!*** [...]”
4) Jovem Pan News
11 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/jovempannews/posts/10158238166681472
“Em 2010, antes de entrar o para o STF, Edson Fachin pediu votos para a então
candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. [...]”
5) Os Pingos nos Is - Jovem Pan
11 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/OsPingosnosIsOficial/posts/2918859915025580
“Em 2010, antes de entrar o para o STF, Edson Fachin pediu votos para a então
candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. [...]”
6) Carlos Jordy
10 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/carlosjordyoficial/posts/1842181812624255
“A justiça brasileira já morreu. O que estamos assistindo é apenas a encenação de
um show de horrores com a versão do direito que interessa aos personagens.”
7) Paulo Eduardo Martins
8 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/PauloEduardoOficial/posts/4207097259309472
“A decisão de Fachin anula as sentenças, mas não revoga a realidade. A quadrilha
vermelha roubou bilhões dos brasileiros. Essa grana não brotou, ela foi recuperada.”
8) Carlos Jordy
5 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/carlosjordyoficial/posts/1842095592632877
“Edson Fachin meses antes de ser indicado Ministro do STF. No mínimo ele deveria
se declarar impossibilitado de fazer esse julgamento por SUSPEIÇÃO!”

9) Otoni de Paula
5 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/OtoniDeputadoFederal/posts/2042605402558741
“SOLTAR O DIABO NÃO FOI O SUFICIENTE; STF LIBERA LULA PARA
CONCORRER AS ELEIÇÕES Quem disse que não dá? No STF dá!”
10) Filipe Barros
5 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/filipebarrosoficial/posts/1433371087045522
“Bolsonaro falando verdades…”
Top 10 postagens comemorando a decisão de Fachin no Facebook
1) Marco Maia
8 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/depmarcomaia/posts/277042717127889
“O PAPA ESTAVA CERTO!! “O sumo pontífice respondeu ao ex-presidente, que
havia escrito em março. O tom das mensagens é de amizade, respeito e
solidariedade”. LULA E PAPA FRANCISCO OS GRANDES LÍDERES DO SÉCULO
NO COMBATE À FOME!
2) Jumentim Amarelo
4 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/757887287712790/posts/1844857609015747
“Ministro do STF diz seguir decisões anteriores do Supremo que já determinaram a
competência da 13ª Vara Federal de Curitiba restrita a crimes praticados 'direta e
exclusivamente' contra a Petrobras. Ex-presidente não é considerado nem réu pelos
casos agora. [...]”
3) Humberto Costa
4 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/senadorhumberto/posts/800216627232370
“Hoje, com Lula elegível para 2022, o brasileiro viu uma luz no fim do túnel.”
4) Gleisi Hoffmann
4 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/gleisi.hoffmann/posts/1882826265227951
“O PAI TÁ ON!”
5) Marco Maia
3 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/depmarcomaia/posts/277369567095204
“Um hino a liberdade de Lula e do povo. Um hino a democracia e a soberania do
Brasil!! Lua está livre para acabar com a tristeza do povo!”
6) Lula
3 mil compartilhamentos

https://www.facebook.com/Lula/posts/3882065065195798
“LULA FALA AO BRASIL | Acompanhe a transmissão ao vivo da coletiva de
imprensa do ex-presidente Lula hoje, a partir das 14h.”
7) Diários de uma feminista
3 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/diariosdeumafeminista/posts/2815223302071376
“‘Ai, tenho medo de que o Lula volte a ser Presidente…’ Medo do que exatamente?
O quilo da picanha a 16,00? O dólar a 1,90? A gasolina a 2,08? Do PROUNI? Do
Ciência Sem Fronteiras? [...]”
8) Humbero Costa
3 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/senadorhumberto/posts/1938779192958277
“JUSTIÇA PARA LULA - A tendência na 2ª Turma do STF, onde a suspeição de
Moro está pautada, é que ele seja condenado. Com isso, todas as provas colhidas
nos processos contra Lula que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba ficariam
anuladas. [...]”
9) Gleisi Hoffmann
3 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/gleisi.hoffmann/posts/1882826541894590
“GRANDE, PAPA FRANCISCO!”
10) Barbudinho
2 mil compartilhamentos
https://www.facebook.com/Barbudinhoo/posts/4148853005138914
“Cobertura do Jornal Nacional sobre a anulação das condenações de Lula.”

Twitter
Decisão de Fachin (08/03)
O primeiro grafo indica a estrutura dos perfis que publicaram sobre a decisão de Fachin no
dia 8 de março. Observamos que o grafo está organizado em quatro clusters: dois de
esquerda (azul claro e vermelho) e dois de direita, sendo um mais liberal (amarelo) e outro
mais alinhado ao bolsonarismo (azul escuro). O volume de retweets da esquerda
correspondeu a 60% do total, uma situação muito diferente do que ocorreu no Facebook.

Figura 2: Rede de retweets após a decisão do Ministro Fachin

O assunto entrou para a lista de Trending Topics, os “assuntos do momento”, com
diferentes termos e hashtags: Lula: com mais de 900 mil tweets; Fachin: com mais de 177
mil tweets; #STFVergonhaMundial, com 160 mil tweets; #STFVergonhaNacional, com mais
de 101,6k; Moro, com mais de 100 mil tweets; Lava-Jato, com cerca de 95 mil tweets; O Pai
tá On, com cerca de 45 mil tweets e, por fim, Elegível, com 18 mil tweets. Juntos, os tweets
somam um universo de mais de 1 milhão e meio de tweets. Para analisar a rede de
retweets, foi coletada uma amostra ponderada e aleatória de tweets com essas
palavras-chave por meio da API do Twitter. A amostra representa 1,8% do universo total,
com 60 mil tweets.
Cada nó no diagrama representa um perfil que publicou algo presente nessa amostra. Uma
aresta entre dois nós tem peso proporcional ao número de usuários que retweetaram de
ambos os perfis. Dos 4057 perfis presentes na amostra, 767 (19%) foram considerados, os
demais foram descartados por estarem desconectados da componente gigante. Os perfis
considerados foram responsáveis por 34 mil tweets o que corresponde a 83% do total (41
mil). Os perfis no clusters da esquerda foram responsáveis por 60% do total de tweets da
componente gigante enquanto os da direita foram responsáveis por 40%, sendo 24% os

liberais e 16% os outros. O algoritmo Force Atlas foi utilizado para organizar os nós
espacialmente e o algoritmo de Louvain foi utilizado para a identificação dos clusters -representados pelas cores.
Discurso de Lula (10/03)
Já no dia 10 de março, última quarta-feira, Lula promoveu seu primeiro discurso após a
decisão do ministro do STF, com direito a defesa de vacinas, spoiler da possível frente
ampla para a eleição presidencial de 2022, críticas a Bolsonaro e a privatizações
promovidas pelo governo. Mais uma vez, o assunto viralizou nas redes sociais.
Observamos novamente uma estrutura com dois clusters de esquerda e dois de direita, mas
dessa vez o cluster liberal se aproximou da esquerda.

Figura 3: Rede de retweets após discurso do Lula

Essa aproximação entre a direita libreal e a esquerda ocorreu porque os primeiros optaram
por atacar não apenas a absolvição de Lula, mas também o governo Bolsonaro. Veja abaixo
alguns exemplos de tweets desse campo:
1) ACORDA! Bolsonaro livrou Lula!
2) A máquina de narrativa está de volta. Vai ser um enorme trabalho desmentir isso
tudo, especialmente com a Lava Jato neutralizada e todo o trabalho de Bolsonaro.
3) Como se não bastasse o Flávio conseguir decisões no STF que beneficiaram o Lula,
agora Queiroz quer ser liberado da prisão domiciliar baseado na decisão que anulou
as condenações do Lula. O bolsonarismo e o petismo se complementam para fugir
da justiça.
4) Se eu votar no Lula, vai ser a mesma coisa que dizer , que a Lava Jato estava
errada. Nem Lula e nem Bolsonaro.

5) Olha aí o
@jairbolsonaro Obedecendo o Lula Ladrao e usando Máscara
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. VAI PAGAR CARO EM TER ACABADO COM A LAVA
JATO.
Para construir essa rede, foi coletada uma amostra aleatória de tweets que continham o
termo “Lula” no dia , que contou com cerca de 1 milhão de tweets. A amostra representa 3%
do universo total, com 30 mil tweets. Desta vez foram coletados 2269 perfis e considerados
os 447 da componente gigante.

