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O SENADO E O FIM DA CPMF 

 
Pesquisa do DataSenado revela o apoio dos brasileiros à decisão dos 
senadores pela rejeição da cobrança da CPMF por mais quatro anos. 

Insatisfeita com a quantidade de impostos cobrados, a população 
prefere a revisão do Orçamento à criação de novos tributos. A pesquisa 

foi realizada, nos dias 19 e 20 de dezembro, com 784 pessoas, 
residentes nas capitais brasileiras. 

 

Apoio à decisão de acabar com a CPMF  

Setenta e oito por cento dos entrevistados concordam com o resultado 

da votação que rejeitou a prorrogação da CPMF. Apenas 18% discordam 

da decisão. A sondagem do DataSenado confirma a forte rejeição da 

população ao imposto criado como provisório, mas que há 11 anos 

tributava toda a movimentação bancária no país.  

 

Concordância com a rejeição da CPMF  % 

Concorda 78 

Discorda 18 

 

 

Ajuste no Orçamento: economia e cortes 

Com a extinção da CPMF a partir de 1º. de janeiro de 2008, o 

Orçamento da União terá cerca de R$ 40 bilhões a menos do que o 

previsto pelo governo na proposta enviada ao Congresso Nacional. A 
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pesquisa do DataSenado traz sugestões da população para adequação 

do Orçamento, além da rejeição à idéia da criação de um novo imposto.  

Cinqüenta e um por cento dos entrevistados acham que o governo deve 

economizar e cortar gastos, enquanto 43% propõem uma melhor 

divisão dos recursos.   

 
Ajuste no Orçamento após             

o fim da CPMF 
% 

Economizar e cortar gastos 51 

Dividir o orçamento 43 

 

 

Insatisfação com a aplicação do dinheiro arrecadado 

O DataSenado identificou, ainda, que 95% dos entrevistados avaliam 

que o governo cobra muitos impostos. E trouxe uma crítica ao uso do 

dinheiro público: 70% dos entrevistados acham que o governo não usa 

bem o dinheiro arrecadado contra 5% que consideram o uso adequado. 

 

Cobrança de impostos % 

O Brasil tem muito imposto 95 
Os impostos no Brasil são adequados 4 
O Brasil tem pouco imposto 1 

 

Aplicação dos impostos  
arrecadados 

% 

O governo não usa bem os impostos 70 

O uso dos impostos é adequado 5 
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Rejeitar a CPMF melhorou a imagem do Senado 

A rejeição da CPMF, por mais quatros anos, impactou positivamente na 

avaliação dos brasileiros sobre o Senado Federal. Para 52% dos 

entrevistados pelo DataSenado, o resultado da votação melhorou a 

imagem da Instituição. Para outros 42% a imagem do Senado continua 

a mesma. 

Depois de ser aprovada na Câmara dos Deputados, a CPMF foi rejeitada 

no Senado por não atingir a quantidade mínima de votos dos senadores: 

foram 45 votos favoráveis - quatro a menos do que o necessário para 

aprovar a matéria - e 34 contrários. 

 

Rejeição da CPMF melhora 
a imagem do Senado 

% 

Concorda 52 

Discorda 42 

 

 
 

 

Metodologia da Pesquisa 
 
Foram realizadas 784 entrevistas, por telefone, com pessoas maiores de 16 anos, em 
todas as capitais brasileiras, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2007. A pesquisa foi 
feita de acordo com o sistema de cotas, com margem de erro de 3,5%, para mais ou 
para menos, e nível de confiança estimado de 95%. Os resultados consideram a 
partilha proporcional pelos agrupamentos de regiões, com sorteio de amostras 
aleatórias, preservadas as cotas de sexo e região de acordo com o universo da 
pesquisa.  
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TABELAS GERAIS  

 

Sobre os impostos cobrados no Brasil, você avalia que: 
   % 
O Brasil tem muito imposto  95 
O Brasil tem o imposto adequado  4 
O Brasil tem pouco imposto  1 
NS/NR  1 
Total  100 
   

 
 
Considerando os serviços públicos oferecidos para a sociedade 
como educação, saúde e segurança, você acredita que o 
governo usa bem os impostos arrecadados? 
   % 
Sim  5 
Mais ou menos   25 
Não  70 
NS/NR  1 
Total  100 
   

 
 
Na semana passada os senadores aprovaram o fim da CPMF. 
Quanto a essa decisão, você: 
   % 
Concorda  78 
Discorda  18 
É indiferente  4 
Total  100 
   

 
 
Com o fim da CPMF o governo terá menos dinheiro em 2008. 
Em sua opinião como o governo poderá resolver esse 
problema? 
   % 
Criando um novo imposto  1 
Economizando e cortando gastos  51 
Dividindo melhor o orçamento  43 
Aumentando os impostos que já existem  1 
NS/NR  4 
Total  100 
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Eu vou ler uma frase e quero ouvir sua opinião sobre ela: “O 
resultado da votação que acabou com a CPMF melhora a 
imagem do Senado”. Quanto a essa afirmação você:  
  Freqüência % 
Concorda  52 
Discorda  42 
NS/NR  6 
Total  100 
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