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Brasil, governo e eleições 
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Pesquisa quantitativa 
Fevereiro de 2018 
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Data de campo 

 24 a 26 de fevereiro  de 
2018 

Método  

Survey face-a-face  

Público-alvo 

População brasileira com 
mais de 16 anos, residente 
em áreas urbanas e rurais, 
de todos os estados e do 

Distrito Federal, em 
capitais, regiões 

metropolitanas e no 
interior, de todos os 

estratos socioeconômicos.  

Amostra 

Amostra nacional com 2000 
entrevistas, aplicadas em 118 
municípios. Estratificação por 

cotas de sexo, idade, 
escolaridade e renda. A 

margem de erro é de 2,2 %, 
estimada em um intervalo de 

confiança de 95%  



Condenação  
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O juiz Sérgio Moro condenou Lula por supostamente ter recebido um apartamento triplex no 
Guarujá como propina para favorecer uma empreiteira. Essa condenação foi mantida pela Justiça 

de Segundo Grau. Você sabia disso, já tinha ouvido falar?  
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Pelo que você sabe ou ouve falar, ficou provado que o apartamento do Guarujá era mesmo de 
Lula ou não foi provado? 
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Na sua opinião, Lula é tratado por Moro e outros juízes de maneira mais dura da que usam com  
políticos como Temer e Aécio Neves, ou com o mesmo rigor?” 
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“Algumas pessoas acham que quem tem que julgar Lula é o povo brasileiro, nas urnas  
e não Moro ou outros juízes”  

Você concorda com essa opinião?  
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"1ª: Algumas pessoas dizem que Lula cometeu erros, mas fez muito mais coisas certas pelo povo brasileiro e 
pelo Brasil.  

2ª: Outras acham que ele errou muito mais que acertou.  
Com qual concorda mais: com a primeira ou a segunda?" 
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Em função de sua condenação, Lula pode ser impedido de se candidatar a presidente este ano. 
Independentemente de você votar ou não em Lula ...  

Na sua opinião, Lula deveria poder se candidatar a presidente na próxima eleição ou deveria ser impedido 
de se candidatar? 
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Na sua opinião, Lula vai ser candidato ou não vai ser candidato na próxima eleição? 
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Você acha que a condenação de Lula foi justa e baseada em provas e que Lula deve ser preso ou 

 acha que condenação foi injusta e sem provas e que ele não deveria ser preso?  
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Você acha justo que Lula ou qualquer outra pessoa seja presa imediatamente depois de uma 
condenação por um tribunal de recursos  ou 

 só depois que a Justiça decida em última instância, ou seja, depois de recorrer aos tribunais 
superiores?  
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 Você acha que Lula deveria ser preso imediatamente, só se for condenado nos tribunais 

superiores ou não deveria ser preso? 
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 1ª.  Algumas pessoas acham que o processo e a condenação de Lula foram políticas, pois 
muita gente não gosta dele.  

2ª. Outras pessoas acham que foi um processo normal, sem se misturar com política. 
Com qual concorda mais: com a primeira ou a segunda?" 
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 Na sua opinião, Lula vai ser preso ou não?  
 



Perfil dos entrevistados 
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Perfil socioeconômico  

Base: 100% dos entrevistados 
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Raça e Religião  

Raça/Cor Religião 

Base: 100% dos entrevistados 
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