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O estatuto da intervenção colocado em pauta

Você viu alguma notícia sobre
a crise política em Brasília?

O DataSenado realizou pesquisa de opinião pública de abrangência nacional, em
março de 2010, para ouvir o cidadão brasileiro sobre a crise política instaurada no
Governo do Distrito Federal, após as denúncias de corrupção envolvendo as autoridades locais, e a possibilidade de intervenção federal no GDF. Foram entrevistados, por
telefone, 1.269 brasileiros maiores de 16 anos e que têm acesso a telefone fixo, em 81
municípios, incluindo todas as capitais. A coleta de dados foi realizada por instrumento
estruturado no período de 5 a 18 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3%.

País acompanha a crise política de Brasília
A divulgação de farto material televisivo mostrando as cenas relativas ao suposto esquema de corrupção em Brasília, envolvendo o governador e vários deputados distritais,
repercutiu nacionalmente. A aferição dessa informação pela pesquisa do DataSenado
apontou que três em cada quatro pessoas afirmaram ter conhecimento sobre os episódios divulgados pela mídia desde o final do ano passado.

Para aqueles entrevistados que responderam ter conhecimento da crise, a pesquisa procurou identificar, também, quais eram os aspectos ou fatos mais lembrados espontaneamente pela população. Entre as várias opções que se apresentaram, destacam-se os
itens específicos referentes à corrupção, como o pagamento de propina, distribuição de
panetones e mensalão, com 42% das respostas. 29% dos entrevistados citaram os vários
episódios envolvendo a figura do governador José Roberto Arruda, ao longo desses
meses, como seu desligamento do Partido dos Democratas, seu pedido de afastamento
e prisão. E 31% dos entrevistados que afirmaram ter conhecimento da crise do Distrito
Federal não foram capazes de citar nenhum caso específico.
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Você saberia citar algum acontecimento
ligado à crise do governo de Brasília?

Intervenção federal é uma opção para a população
Considerando o conjunto de entrevistados que afirmaram ter conhecimento da crise política no Distrito Federal (74%), a pesquisa procurou verificar qual era a opinião das pessoas
sobre a necessidade da realização de uma intervenção do governo federal no sistema político e administrativo da Capital. Foi informado aos entrevistados que, com a intervenção
do governo federal, o Presidente da República poderia indicar uma pessoa não-eleita para
assumir o papel do governador e, ainda, fechar a Câmara Distrital.

Em sua opinião uma possível Intervenção do
Governo Federal no Distrito Federal é?
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O resultado apontou para um índice de 59% de aceitação da necessidade da intervenção como forma de solucionar a crise política instaurada. Para 37% dos respondentes a
intervenção se mostra uma estratégia desnecessária, reforçando a perspectiva de que as
próprias autoridades locais têm condições de restaurar a normalidade política em Brasília.

Intervenção remédio contra a impunidade?
A pesquisa do DataSenado procurou investigar, ainda, se, para a população, a realização
da intervenção federal influi ou não na possível punição dos envolvidos no escândalo político. Para 33% dos entrevistados, a ocorrência da intervenção aumenta a chance de haver

A intervenção federal pode ser uma
alternativa para momentos de crise política
Com o objetivo de identificar a validade da intervenção federal nos Estados, como instrumento para a solução de crises políticas locais, a pesquisa do DataSenado perguntou a
todos os respondentes qual seria sua posição caso o seu Estado de residência também
passasse por uma situação delicada de crise, similar à que ocorre no Distrito Federal. As
respostas apontam na direção de que o instrumento da intervenção é reconhecido pela
população como recurso válido para os momentos de impasse institucional: 65% dos respondentes afirmaram que apoiariam a intervenção em seu próprio Estado, enquanto 31%
se posicionaram contra a realização de uma possível intervenção.

alguma punição para todos os envolvidos ou, pelo menos, para alguns dos envolvidos;
para 52% a intervenção federal não irá interferir na possibilidade ou não da punição; e
para 9%, a intervenção diminui a chance de punição.
Quando indagados, especificamente, qual a medida da punição dos envolvidos caso a
intervenção venha a ocorrer, 67% dos respondentes afirmaram acreditar que irá ocorrer a
punição de “todos” ou de “alguns” dos acusados de corrupção. Para 29%, dos respondentes a intervenção não será suficiente para que ocorra a punição dos acusados. Em sentido
contrário, na hipótese de não haver a intervenção, a crença na punição dos responsáveis
cai para 49%, enquanto a crença na impunidade aumenta para 49%.

Se o seu estado também enfrentasse uma
grave crise política e o governo federal
decidisse fazer uma intervenção, você:
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TABELAS GERAIS
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DADOS TÉCNICOS

REALIZAÇÃO

Pesquisa: Pesquisa de opinião pública nacional por telefone
Universo: População maior de 16 anos, que possui acesso a telefone fixo residencial
Entrevistas: 1.269 entrevistas
Plano amostral: Amostragem por cotas
Municípios: 81 municípios representativos de todas as regiões
Técnica de coleta: Entrevista estruturada por telefone
Nível de confiança: 95%; Margem de Erro: 3% para mais ou para menos
Período de campo: 5 a 18 de março de 2010
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