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RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo visa a analisar a transparência e a efetividade do Refis, programa de 
perdão fiscal de dívidas federais que é utilizado com frequência no Brasil, principalmente em 
períodos de crise econômica, e que enseja vultoso montante de renúncias fiscais. Para tanto, a 
pesquisa é dividida em duas seções principais, partindo do modelo de ciclo de políticas 
públicas: agendamento/formulação e avaliação do impacto do Refis na geração/manutenção de 
empregos, que é um dos efeitos pretendidos pelo programa. 

Metodologia: A primeira parte avalia a política do Refis de 2014 e de 2017 no que tange à sua 
elaboração, com fulcro nas melhores práticas de transparência fiscal adotadas por organismos 
multilaterais e por países com alta pontuação no Open Budget Index. A segunda parte utiliza o 
método de diferenças-em-diferenças e o pareamento por escore de propensão na criação de um 
quase-experimento para avaliar o impacto do Refis na geração/manutenção de empregos nas 
empresas que receberam benefícios fiscais. 

Resultados: Os resultados indicam que a elaboração das leis do Refis de 2014 e de 2017 não 
preenchem os critérios de transparência estabelecidos por diferentes instituições. Quanto à 
efetividade da política, no âmbito das dívidas administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, os resultados evidenciam significância estatística no impacto do Refis de 
2014 sobre a manutenção de empregos apenas para pequenas empresas, embora estas sejam 
responsáveis por apenas 8,2% do total das dívidas incluídas no programa. 

Limitações: A principal limitação da pesquisa refere-se à disponibilidade de dados quanto ao 
número de empregados de empresas que estão em situação fiscal difícil, uma vez que elas 
deixam de apresentar suas declarações fiscais. Além disso, a ausência de dados desagregados 
sobre os valores renunciados pelo Refis de 2014 impede que se avalie o custo-benefício da 
política. 

Contribuições práticas: Os resultados podem ajudar na elaboração de políticas mais 
adequadas ao público-alvo, como a recente Lei nº 13.988/2020. 

Contribuições sociais: A pesquisa pode contribuir para o uso transparente dos benefícios 
fiscais, de forma que as políticas de perdões fiscais atendam ao interesse público em vez de 
manter práticas de favorecimento de determinados grupos. 

Originalidade: Não foram localizados outros estudos que avaliem a transparência e a 
efetividade do Refis. 

Palavras-chave: transparência fiscal, melhores práticas, avaliação, benefícios fiscais, gastos 
tributários, Refis  

Categoria: dissertação de Mestrado 

  



ABSTRACT 

 

Purpose: This study aims to analyze the transparency and effectiveness of a federal tax debt 
relief program in Brazil called Refis, a policy that is frequently applied during economic crises 
and gives rise to a large amount of tax expenditures. The study is divided into two main sections, 
employing the policy cycle as a framework for analysis: agenda-setting/formulation and impact 
evaluation on job creation/maintenance, which is one of the goals of the program. 

Design/Methodology: The first section evaluates the de jure policies of Refis enacted in 2014 
and in 2017, based on better practice fiscal and tax transparency policies endorsed by 
multilateral organisms and the policies of countries with the highest scores on the Open Budget 
Index. The second section consists of a quasi-experiment, employing both difference-in-
differences method and propensity score matching, to evaluate the impact of Refis enacted in 
2014 on job creation/maintenance in companies that received tax benefits. 

Findings: The results indicate that the legal drafting of Refis in 2014 and 2017 do not fulfill 
the transparency criteria established by standard-setting institutions. With respect to the 
effectiveness of policy, the results show a statistically significant impact on job maintenance 
for small companies only. These companies, however, are responsible for only 8,2% of the debt 
included in the 2014 program. 

Research limitations: The main limitation is the scarcity of data available on the number of 
employees in companies that are in a dire fiscal situation, since they stop filing their tax returns 
(the main source of data on employment). Furthermore, the lack of disaggregated data about 
revenue foregone by Refis enacted in 2014 prevents a full assessment of the policy’s costs and 
benefits. 

Practical implications: The results can help design more suitable policies to the intended 
beneficiaries, such as the recently enacted law nº 13.988/2020. 

Social implications: This research may contribute to the transparent usage of tax benefits, such 
that tax debt relief policies can better serve the public interest instead of reinforcing rent-seeking 
practices. 

Originality: No other studies assessing the transparency and effectiveness of Refis have been 
identified. 

Keywords: fiscal transparency, best practices, policy evaluation, tax benefits, tax expenditures, 
tax forgiveness, tax debt relief program 

Category: Master’s thesis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O problema de pesquisa 

 

No Brasil, a carga tributária representa mais de 32% do Produto Interno Bruto (PIB), 

chegando quase à média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

(OCDE), que é de 34% do PIB (DE RENZIO, 2019a). Todavia, os serviços públicos brasileiros, 

em geral, são de baixa qualidade (O GLOBO, 2019a, 2019b) e o Brasil é um dos países mais 

desiguais do mundo (O GLOBO, 2019c). 

A alta carga tributária brasileira é acompanhada por um alto nível de inadimplência. 

Atualmente, a dívida federal administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) – dívidas não pagas que são objeto de cobrança forçada pela União – é de R$ 2,4 

trilhões (PGFN, 2020a), o que, apenas para dimensionar, equivale a 32% da projeção do PIB 

do país para 20201. 

Um mecanismo utilizado com frequência pelo governo brasileiro para amenizar o nível 

de inadimplência são os Programas de Recuperação Fiscal, daqui para frente chamados apenas 

de Refis. Tais programas concedem benefícios fiscais, como prazo mais extenso para 

pagamento da dívida e o perdão de multas, juros e encargos da dívida. Esta pesquisa investiga 

a transparência e o impacto dos Refis.  

Desde o ano 2000, foram abertos mais de quarenta Refis no Brasil, sendo sete deles de 

amplo alcance e os demais, destinados a setores específicos, como instituições de ensino 

superior, entidades desportivas de futebol e instituições financeiras (RFB, 2017). Todavia, as 

justificativas, em especial nos Refis de adesão ampla, sempre giraram em torno da necessidade 

de aumentar a arrecadação e de ajudar o país a sair da crise econômica, socorrendo empresas 

impossibilitadas de pagar seus tributos e de gerar empregos. 

Por ser tão recorrente, não apenas em nível federal, mas também entre estados e 

municípios2, seria de se esperar que a efetividade do Refis tivesse sido amplamente avaliada, 

no decorrer destas duas décadas. Isso porque, apesar de não representarem despesas diretas do 

Poder Público, está-se a tratar de recursos que deixam de ingressar nos cofres públicos, sendo 

considerados renúncia fiscal. São receitas que poderiam ser destinadas ao financiamento de 

 
1http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/gastos-tributarios-2013-
previsoes-ploa 
2 O site http://www.novorefis.online/ compila os programas de recuperação fiscal de vários entes federativos. 
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outras políticas públicas, mas que acabam sendo utilizadas no auxílio a contribuintes 

endividados. 

Com efeito, o uso do dinheiro público não se resume apenas aos gastos diretos, 

abrangendo também os gastos indiretos, chamados de benefícios fiscais. Um dos tipos de 

benefício fiscal são os gastos tributários – gastos indiretos realizados por meio do sistema 

tributário, visando a atender objetivos econômicos e sociais (RFB, 2019) – que corresponderam 

a 4,2% do PIB brasileiro em 2018 (SECAP, 2020). Tal valor é maior que o dobro do orçamento 

inicialmente previsto para a Saúde, em 2020, que era de R$ 125,6 bilhões (AGÊNCIA 

SENADO, 2019). Isso dá a dimensão da relevância dos gastos tributários na política fiscal3, 

sendo necessário, portanto, monitorá-los e zelar pela sua transparência. 

Nos últimos anos, a palavra transparência tem sido repetida como uma das chaves para 

a boa governança, plasmada como o objetivo de desenvolvimento sustentável nº 16.6 da Agenda 

2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)4, qual seja, desenvolver instituições eficazes, 

responsáveis e transparentes em todos os níveis. Nesse âmbito, a política fiscal é considerada 

fundamental para o desenvolvimento dos países. Contudo, é constantemente usada e 

manipulada para o benefício de poucos em detrimento da maior parte dos cidadãos (DE 

RENZIO, 2019a). 

 Com a promulgação da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), o Poder 

Público passou a ter o dever de divulgar informações de interesse coletivo, independentemente 

de requerimento. E, conforme o §1º do art. 8º da referida lei, dentre as informações que devem 

ser divulgadas, está a forma de utilização dos recursos públicos, seja através da apresentação 

de despesas, de repasses de recursos ou de dados para acompanhamento de programas. 

Por não representarem despesas efetivas, os benefícios fiscais acabam não se 

enquadrando expressamente no referido artigo da LAI, o que funciona como subterfúgio para 

os entes federativos brasileiros, tanto para não atender pedidos de acesso à informação sobre o 

assunto quanto para não disponibilizá-la nos seus portais de transparência ativa. 

Ressalte-se, por oportuno, que esta falta de transparência não é exclusiva do contexto 

brasileiro. Embora muitos países apresentem relatórios anuais com informações gerais acerca 

dos benefícios fiscais, com frequência não são disponibilizados dados quanto aos seus 

objetivos, beneficiários ou impactos, o que dificulta o exercício de accountability, uma vez que 

 
3https://jornaldebrasilia.com.br/economia/uniao-renunciou-r-1-para-cada-r-5-arrecadados-em-2017-aponta-
instituto/  
4 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030  
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não é possível verificar se as condições que motivaram a renúncia de receita foram atendidas 

ou não (DE RENZIO, 2019b). 

No que tange ao Refis, a questão da transparência adquire um contorno mais 

problemático. Entre 2017 e 2018, por exemplo, foram abertos quatro programas de recuperação 

fiscal. Caso todos os contribuintes participantes já tivessem quitado suas dívidas com a Receita 

Federal do Brasil (RFB) no ano de 2018, teriam sido perdoados mais de R$ 80 bilhões em 

dívidas5. Isso equivale a mais de 65% do orçamento previsto para a Saúde em 2020. Mesmo 

assim, apesar de ensejar vultosa renúncia fiscal, tais valores não são considerados gastos 

tributários de acordo com a metodologia adotada pela Receita Federal do Brasil, o que dificulta 

ainda mais o seu controle. 

Além disso, os benefícios do Refis não são apresentados na lista geral de desonerações 

tributárias, com o agravante de que sua estimativa final de impacto financeiro-orçamentário não 

é adequadamente realizada e divulgada, conforme se observa nos documentos referentes à 

formulação da política. 

 Apesar da relevância do tema, em se tratando de uma política existente há vinte anos, 

são poucos os estudos já realizados a esse respeito no Brasil. E a maioria destes estudos aborda 

a questão da diminuição da arrecadação voluntária de tributos (tax compliance) sempre que 

começa a circular a notícia de abertura de um novo Refis. 

 Não foram localizadas pesquisas que tratem da efetividade do Refis, ou seja, que o 

avaliem enquanto política pública para melhoria das condições da população, analisando o seu 

impacto na consecução do interesse público. É esta a lacuna que se visa a preencher com a 

presente dissertação. Para tanto, o Refis é abordado à luz da transparência fiscal a fim de 

responder à seguinte pergunta: as renúncias de receita dos Programas de Recuperação Fiscal 

aderem às melhores práticas de transparência pública e, como política, atendem ao interesse 

público? 

Tendo em vista os estudos de organismos multilaterais e de outros países sobre as 

melhores práticas para a transparência dos gastos tributários, a fim de proporcionar a adequada 

gestão dos recursos públicos, objetiva-se investigar se há transparência na elaboração do Refis 

e se o programa atende ao interesse público, mediante a realização de uma avaliação de seu 

impacto na geração de empregos, uma das possíveis variáveis que podem ser afetadas pelo 

Refis. Neste caso, a geração de empregos exerce a função de um indicador proxy para a 

 
5 https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-instituidas/anistias-e-remissoes-
2018-2020.pdf 
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superação do cenário de crise econômica do país que, em regra, enseja a inclusão do Refis na 

agenda política. 

Para responder à pergunta de pesquisa, parte-se de revisão da literatura sobre a avaliação 

dos gastos tributários, a fim de identificar as principais práticas utilizadas para garantir sua 

transparência. Além de organismos multilaterais como Fundo Monetário Internacional (FMI), 

OCDE e Banco Mundial, foram selecionadas práticas de Canadá e México, escolhidos em razão 

de sua pontuação no Open Budget Index (OBI), ranking de transparência fiscal divulgado pela 

International Budget Partnership (IBP). 

Considerando-se a avaliação de impacto como um dos instrumentos mais relevantes 

para aferir se determinado benefício fiscal atende ao interesse público, a análise empírica 

baseia-se no método quantitativo de diferenças em diferenças, mediante a comparação entre 

grupos de tratamento (quem aderiu ao Refis) e de controle (quem não aderiu ao Refis), com o 

pareamento deste último, para evitar possíveis vieses. Os dados do Refis foram obtidos junto 

aos sistemas administrados pela PGFN e os dados de emprego, junto ao Ministério da 

Economia, órgão atualmente responsável pela publicação da Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais), após a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 Da análise da transparência na formulação do Refis extraem-se evidências de que a 

elaboração dos programas de 2014 e 2017 não aderiram a grande parte das práticas de 

transparência fiscal, em especial às que concernem ao perfil dos beneficiários e à divulgação 

dos montantes que foram objeto de renúncia fiscal. 

No que concerne à avaliação de impacto, os resultados encontrados indicam que há 

evidências de que o Refis de 2014, no âmbito dos débitos administrados pela PGFN, produziu 

impacto positivo no número de empregados para micro e pequenas empresas (MPEs), as quais 

são responsáveis por apenas 8,2% das dívidas incluídas no programa. Considerando que quanto 

maior a dívida maior a renúncia, pode-se dizer que a maior parte das renúncias fiscais do Refis 

de 2014 não atenderam ao interesse público. 

 Este trabalho é estruturado da seguinte forma. Após esta introdução, são abordados os 

principais aspectos da utilização de renúncias fiscais em políticas públicas, passando-se às 

melhores práticas multilaterais e internacionais para a sua transparência e avaliação, com o 

objetivo de evidenciar a importância da adoção de critérios técnicos para elaboração de políticas 

públicas custeadas com renúncias fiscais. 

Em seguida, analisam-se os benefícios fiscais no Brasil, com aprofundamento no ciclo 

de política (policy cycle) do Refis e na relação entre benefícios fiscais e emprego. Por fim, 
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apresenta-se o método utilizado, para subsequente análise dos dados, discussão dos resultados 

e considerações finais.  

 

1.2 Contextualização 

 

Para entender o Refis enquanto política pública, é preciso tratar do conceito de 

parcelamento tributário, que é hoje uma das principais formas de arrecadação da Fazenda 

Pública. Conforme previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN), parcelamento 

é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

Suponha-se um contribuinte fictício de nome João que, em 30/04/2018, deixou de pagar 

o imposto de renda pessoa física referente ao ano-calendário de 2017, no valor de R$ 1.000,00. 

Mais de 2 anos depois, aquele montante foi acrescido de valores acessórios, como multa, juros 

e encargos e, em 2020, já soma por volta de R$ 1.600,00. Como o contribuinte está sendo 

cobrado pela Administração Tributária, precisa regularizar sua dívida, mas não tem como pagá-

la à vista. Então pode solicitar ao Fisco que sua dívida seja paga em parcelas mensais e, 

enquanto tais prestações estiverem sendo pagas, o Fisco não poderá cobrar essa dívida. 

Existem dois tipos de parcelamento: ordinário e especial. O parcelamento ordinário, 

regulamentado pela Lei nº 10.522/2002, é aquele que está sempre disponível para os 

contribuintes, com número de parcelas limitado a sessenta meses. O contribuinte inadimplente 

que requer um parcelamento ordinário não recebe nenhum desconto ou perdão de qualquer 

fração do débito, sendo-lhe permitido apenas o pagamento diferido do valor devido. 

Já os parcelamentos especiais, também chamados de Refis, possuem algumas 

peculiaridades. Regulamentados por leis específicas, concedem prazo mais extenso para 

pagamento da dívida e trazem outros benefícios para quem participar do programa, como 

perdão de multas, juros e encargos. Percebe-se que o Refis é uma combinação de parcelamento 

(tax installment) e perdão fiscal (tax debt relief), cuja participação pode ser franqueada a todos 

os contribuintes com dívidas, em se tratando de um Refis de amplo alcance, ou a apenas um 

setor, como ocorreu com o programa destinado às instituições de ensino superior, por exemplo. 

Inicialmente considerados como medida transitória e paliativa à dificuldade de 

implementação da “Reforma Tributária” – expressão usada pela sociedade e pelo governo como 

forma de revisão da alta carga tributária do país – os parcelamentos especiais têm sido 

concedidos com frequência e envolvem vultosas quantias a título de renúncia fiscal. 

Apesar de o prazo para aderir ao Refis ficar aberto apenas durante certo período de 

tempo (em regra, durante alguns meses), os programas de recuperação fiscal têm se repetido, 
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em média, a cada três anos, sendo que, para participar, basta que o contribuinte endividado, que 

pode ser pessoa física ou jurídica, apresente um requerimento6 perante a Administração 

Tributária. Cada programa possui regulamentação própria, que estabelece critérios relacionados 

com as características da dívida, ou seja, o tipo de tributo, sua data de vencimento, se a cobrança 

está em andamento na Justiça, entre outras. 

De forma bastante simplificada, no caso do contribuinte João, se em agosto de 2020 

estivesse aberto o prazo de adesão a um Refis de amplo alcance com 40% de perdão fiscal, além 

de poder pagar sua dívida em um prazo bem mais longo, João poderia pagar um valor menor 

que o devido. Dos R$ 600,00 que se acresceram à dívida no decorrer de dois anos, ele pagaria 

apenas R$ 360,00. Isso significa que, no momento em que João pagar a última prestação do 

acordo, o Fisco terá deixado de cobrar R$ 240,00 do que era devido. 

Percebe-se, assim, que a renúncia do Refis é diretamente proporcional ao montante da 

dívida: quanto maior a dívida, maior a renúncia. 

 

1.3 Delimitação e esclarecimento terminológico 

 

Não existe consenso acerca dos conceitos de benefício fiscal e gasto tributário, tanto 

entre acadêmicos quanto entre instituições nacionais e internacionais (BOMFIM, 2015; RFB, 

2019; CORREIA NETO, 2016; OECD, 2010; PELLEGRINI, 2014). Nada obstante, não se 

objetiva aqui a elaboração de uma nova abordagem conceitual, mas a definição operacional 

(KERLINGER, 1988) mais adequada ao desenvolvimento da presente pesquisa. 

Em geral, os sistemas tributários são permeados por exceções, ou seja, situações em que 

o ente estatal deixa de arrecadar receitas, visando a atingir determinada finalidade, seja fiscal 

(de cunho arrecadatório) ou extrafiscal (estímulo ou desestímulo de certos comportamentos dos 

contribuintes). Tais exceções são habitualmente conhecidas como benefícios fiscais. 

O presente trabalho se interessa, mais especificamente, pelos benefícios de natureza 

tributária, isto é, aqueles que representam “hipóteses de derrogação às regras gerais (ou de 

referência) de tributação, [que atribuem] vantagens aos contribuintes, com a finalidade de 

atingir objetivos sociais ou econômicos relevantes para o Estado” (BOMFIM, 2015, p. 81). 

Apesar de alguns documentos mais recentes do governo federal brasileiro7 fazerem a 

 
6 A partir do Refis de 2017, o requerimento para adesão ao programa administrado pela PGFN passou a ser online. 
Assim, no momento em que acessa o site da PGFN (www.regularize.pgfn.gov.br), o contribuinte fica sabendo 
quais de suas dívidas podem ser incluídas no programa, de acordo com a regulamentação de cada Refis. 
7 No Ministério da Economia, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua benefício fiscal como 
“denominação ampla que abrange o conjunto de benefícios possíveis de serem concedidos pelos entes públicos, 
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diferenciação dos benefícios fiscais como gênero da espécie benefícios tributários, optou-se 

pelo uso da expressão benefício fiscal nesta dissertação, tendo em vista que, tradicionalmente, 

as expressões benefícios fiscais e benefícios tributários são utilizadas como sinônimos 

(ALMEIDA, 2000). 

Cumpre, ainda, uma segunda distinção. Os benefícios fiscais muitas vezes são chamados 

de incentivos fiscais, quando estabelecem um tratamento diferenciado entre os contribuintes, 

visando a estimular que adotem determinados comportamentos de interesse do Estado 

(BOMFIM, 2015). Nesse caso, este trabalho utiliza a expressão incentivo fiscal apenas quando 

o benefício apresentar essa característica indutora. 

Por representarem o empobrecimento do ente público na exata proporção do 

enriquecimento do contribuinte, os benefícios fiscais possuem o mesmo efeito das despesas 

públicas (HENRIQUES, 2010). Entretanto, considerando que esse repasse de recursos públicos 

é feito indiretamente, não está sujeito aos mesmos controles a que se submetem as despesas 

diretas, conforme será explicitado adiante. 

Foi nesse âmbito que Surrey (1973) criou o conceito de gasto tributário (tax 

expenditure), com o objetivo de integrar os benefícios fiscais no processo orçamentário, para 

que pudessem ser comparados com as despesas diretas. Com isso, seria possível dar mais 

transparência às ações públicas executadas através da concessão desses benefícios (VILLELA; 

LEMGRUBER; JORRAT, 2010a). 

O gasto tributário8, como elo entre o benefício fiscal e a despesa pública, é definido pelo 

FMI como: 

Renúncia de receita, atribuível às disposições da lei tributária, que permitem 
exclusões especiais, isenções, deduções, créditos, concessões, taxas 
preferenciais ou diferimento de passivos fiscais para grupos selecionados de 
contribuintes ou atividades específicas. Essas exceções podem ser 
consideradas como alternativas aos gastos diretos ou a programas 
regulatórios9 (2018, p. 143, tradução livre). 
 

 
como os de natureza tributária, financeira ou creditícia” (STN, 2019). Já a Secretaria de Avaliação, Planejamento, 
Energia e Loteria (SECAP) chama os benefícios fiscais de subsídios (SECAP, 2019). 
8 Por não ocasionar movimentação monetária ou orçamental real, os gastos tributários também são chamados de 
“gastos sombra”. 
9 No original: “Revenue foregone, attributable to provisions in the tax law that allow special exclusions, 
exemptions, deductions, credits, concessions, preferential rates, or deferral of tax liabilities for select groups of 
taxpayers or specific activities. These exceptions may be regarded as alternatives to other policy instruments, such 
as spending or regulatory programs.” 
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Em cumprimento à Constituição Federal10 (CF), o gasto tributário é tratado no 

Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT), elaborado pela RFB como anexo ao projeto de lei 

orçamentária anual (PLOA). Todavia, conforme a metodologia aplicada pela RFB (2019), o 

marco conceitual utilizado no DGT é mais restrito que aquele que consta da Lei Complementar 

nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que será abordado adiante. 

Considerando que a LRF utilizou a expressão renúncia de receita11 para se referir ao 

efeito que um benefício fiscal produz nas receitas públicas, ainda que nem todos os benefícios 

fiscais possam ser tratados como gastos tributários e vice-versa (SABAINI; VELASCO, 2010), 

as expressões renúncia de receita, renúncia fiscal e gasto tributário serão usadas como 

sinônimos neste trabalho, seguindo o entendimento de Correia Neto (2016). 

Cabe aqui um alerta. Por serem consideradas duas facetas de um mesmo fenômeno, as 

expressões benefício fiscal e gasto tributário são, por vezes, utilizadas indistintamente (SECAP, 

2019; PELLEGRINI, 2018). Todavia, sob o olhar do contribuinte, trata-se de um benefício, 

indicando o aspecto positivo do uso do instrumento tributário, dando-se destaque aos objetivos 

da norma. Sob o olhar do ente estatal, é um gasto, apontando seu aspecto negativo, qual seja, o 

custo financeiro-orçamentário que ele representa (CORREIA NETO, 2016). 

 Partindo da delimitação dos conceitos de benefício fiscal e renúncia de receita, passa-se 

ao objeto de estudo desta dissertação: as anistias e remissões fiscais (tax debt relief ou 

condonaciones) concedidas pelos Programas de Recuperação Fiscal (Refis). 

Expressamente citadas nos artigos 165, § 6º da CF e 14, § 1º da LRF, a anistia e a 

remissão parcial são espécies de benefício fiscal, consubstanciando-se no perdão da parte da 

dívida do contribuinte correspondente às multas e aos juros, respectivamente, e tendo como 

efeito, portanto, a renúncia de receita. Isso significa que parte dos valores que o contribuinte 

deixou de pagar à União no tempo devido e que já estavam em cobrança são perdoados. 

Todavia, apesar de os perdões fiscais serem considerados benefícios fiscais, não são incentivos 

fiscais, de vez que não visam a estimular determinada conduta, mas sim aliviar a carga 

 
10 Art. 165, § 6º, CF: “O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.” 
11 Art. 14, caput, LRF: “A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 
menos uma das seguintes condições (...)”. 
Art. 14, § 1º, LRF: “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção 
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.” 
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tributária, mitigando dificuldades enfrentadas por determinados contribuintes (BOMFIM, 

2015). 

 Em sentido contrário, Campos (2018) defende que, apesar de não serem considerados 

incentivos fiscais, é possível identificar, nos programas de recuperação fiscal, alguns objetivos 

de incentivo econômico, tendo em vista que buscam permitir que contribuintes que estão em 

difícil situação financeira consigam se recuperar da crise, retomando o crescimento e 

contribuindo para o desenvolvimento da economia do país. Dessa forma, conferem um 

tratamento diferenciado ao contribuinte que possua as características exigidas pela norma 

instituidora do programa. 

Para os fins propostos neste trabalho, a renúncia fiscal referente tanto a multas como 

aos juros e encargos cobrados em razão de uma dívida fiscal será tratada de forma unificada 

sob a expressão perdão fiscal, ou de forma mais genérica, renúncias fiscais do Refis. 
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2 TRANSPARÊNCIA E AVALIAÇÃO NO USO DE RENÚNCIAS FISCAIS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as características da utilização de renúncias fiscais em 

políticas públicas, mediante comparação com as despesas diretas, a importância de 

transparência e avaliação nessa utilização e as melhores práticas adotadas por organismos 

multilaterais neste mister. 

 

2.1 Renúncias fiscais e políticas públicas 

 

As ferramentas fiscais são instrumentos de intervenção na ordem social e econômica 

(CORREIA NETO, 2016). Além da arrecadação através da cobrança de tributos, os governos 

podem optar por não arrecadar tributos de determinados contribuintes, visando a incentivar 

determinado comportamento. Essa opção pela não arrecadação também pode ter caráter 

compensatório, por eventual serviço público prestado de forma insatisfatória pelo governo 

(CAMPOS, 2018). 

Concedendo um benefício fiscal para que uma indústria se instale em uma região, por 

exemplo, o retorno esperado para a população é o desenvolvimento da região, a criação de 

empregos e, consequentemente, uma maior arrecadação tributária em momento futuro. Através 

desses benefícios, o Poder Público atende, de forma imediata, aos interesses de indústrias e 

empresas, com o objetivo mais amplo de atender aos interesses da sociedade como um todo. 

O uso do sistema tributário para promover determinadas políticas públicas através de 

renúncias fiscais é equivalente à realização de despesas diretas através da política orçamentária 

(ROSS, 2018a). Por isso, sua utilização deve estar sujeita aos mesmos critérios e controles a 

que as despesas diretas estão submetidas (VILLELA; LEMGRUBER; JORRAT, 2010a). 

 Política pública é o “conjunto de programas ou ações governamentais necessárias e 

suficientes, integradas e articuladas para a provisão de bens ou serviços à sociedade, dotada de 

recursos orçamentários ou de recursos oriundos de renúncia de receitas e benefícios de natureza 

financeira e creditícia” (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA; IPEA, 2018, p. 13). No 

mesmo sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) entende que “renúncia de receita é 

política pública e como tal deve ser refletida no orçamento público, permitindo avaliar seu 

custo-benefício e a efetividade da política pública” (STN, 2019, p. 42). 

Considerando que o interesse público deve pautar todas as ações de um governo, faz-se 

necessário que tanto a política fiscal quanto seus impactos sejam transparentes, de forma a 
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promover accountability na gestão dos recursos públicos. Dessa forma, a seguir serão abordadas 

algumas características da utilização de renúncias fiscais. 

 

2.1.1 Aspectos positivos e negativos das renúncias fiscais 

 

Tokman, Rodríguez e Marshall (2006) elencam oito critérios para comparar as 

vantagens e desvantagens na utilização de renúncias fiscais e de despesas diretas enquanto 

instrumento de política pública. Comparando-se seus usos, nota-se que as renúncias fiscais 

apresentam características positivas, com aplicação mais simples para o Estado, menores custos 

na operação e maior flexibilidade. Por outro lado, apresentam aspectos negativos, como menor 

controle dos gastos e prestação de contas, não sujeição ao processo orçamentário e dificuldade 

na apuração de seus resultados, conforme pode ser observado na tabela a seguir. 

 

Tabela 1: Quadro comparativo entre renúncia fiscal e despesa direta 

Dimensão Renúncia fiscal Despesa direta 

Acessibilidade 
pelos 
beneficiários 

Simples, devido à sua natureza 
automática. 

Mais complexa, pois requer 
seleção/segmentação. 

Custos 
administrativos 

Baixo para isenções, mas pode ser alto 
para o sistema tributário como um todo, 
devido ao aumento da complexidade. 

Nível médio, devido à necessidade de 
um sistema de seleção e alocação. 

Possíveis abusos 
Espaço para elisão, evasão e 
especulação. 

Espaço para arbitrariedade e captura do 
órgão responsável pelo orçamento. 

Flexibilidade 

Trabalha com leis permanentes, gerando 
estabilidade e, ao mesmo tempo, inércia 
(manutenção de instrumentos 
ineficientes ou inadequados). 

Trabalha com orçamentos, avaliações e 
alocações periódicas, sendo menos 
flexível. 

Transparência e 
accountability 

Sua natureza automática não contempla 
mecanismos de controle ou prestação de 
contas. Possibilitam formas de rent-
seeking por empresas que querem ser 
beneficiadas. 

Precisam ser aprovadas pelo 
Congresso, assim como todas as 
despesas governamentais.  

Controle dos 
gastos 

Gasto determinado ex post, incerto e não 
delimitado, podendo causar 
desequilíbrios fiscais. 

Gasto programado e controlado, 
limitado pela lei orçamentária. 

Efetividade 
Incremento no público-alvo ou na falha 
de mercado identificada não podem ser 
garantidos. 

Risco de deslocamento da ação do setor 
privado e dificuldades de garantir 
incremento. 

Equidade 

Apenas os que pagam tributos podem se 
beneficiar e aqueles com maior renda se 
beneficiam mais. 

Discricionariedade (quando bem 
utilizada pela autoridade pública) pode 
promover acesso mais equitativo, 
melhorando o direcionamento em 
relação aos beneficiários. 

Fonte: Tokman, Rodríguez, Marshall (2006).  
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Acessibilidade pelos beneficiários. As renúncias fiscais não dependem de um processo 

de seleção dos beneficiários, o que, ao mesmo tempo em que facilita o acesso, dificulta a 

capacidade de a autoridade pública focalizar a intervenção de forma precisa em grupos 

específicos (TOKMAN R.; RODRÍGUEZ C.; MARSHALL S., 2006). 

Custos administrativos. A dispersão dos diplomas legais que tratam das renúncias fiscais 

torna difícil uma visão completa acerca da política pública associada e aumenta a complexidade 

do sistema tributário, porque podem existir renúncias que concorrem para objetivos 

semelhantes, ou mesmo para objetivos opostos (OLIVEIRA, 2019). 

Possíveis abusos. Segundo a ONU e o Centro Interamericano de Administrações 

Tributárias (CIAT) (2018), a utilização de renúncias fiscais como instrumento de política 

pública pode distorcer as decisões acerca dos investimentos necessários, gerando ineficiência e 

propensão a abusos e corrupção, posto que tais gastos estão menos suscetíveis ao escrutínio 

público. Isso implica o dever de que a Administração Pública exerça controle efetivo, a fim de 

evitar que os gastos tributários sejam usados como mecanismo de evasão fiscal (VILLELA; 

LEMGRUBER; JORRAT, 2010b), levando ao aumento das desigualdades sociais, ante o 

favorecimento indevido de uma parcela privilegiada da iniciativa privada (BRIXI; 

VALENDUC; SWIFT, 2004). 

Flexibilidade. A facilidade com que os benefícios fiscais são criados produz 

consequências negativas, porque muitas vezes não há a adequada fundamentação técnica, o que 

vai de encontro à obrigatoriedade de controle da despesa pública (OLIVEIRA, 2019). A falta 

de clareza quanto ao objetivo que motivou a concessão do benefício inviabiliza a avaliação 

acerca de sua pertinência. Da mesma forma, a incapacidade de, em alguns casos, conseguir-se 

apurar a despesa associada e o número de beneficiários aponta para a impossibilidade de 

avaliação e da garantia de eficácia e eficiência do instrumento. 

Controle dos gastos. Despesas diretas se sujeitam ao processo legislativo-orçamentário, 

o que não ocorre com as renúncias, impactando na transparência necessária à gestão responsável 

de recursos públicos, podendo ocasionar desperdício de recursos (STN, 2019). Além disso, a 

renúncia feita em um momento de bonança pode implicar dificuldades econômicas em períodos 

subsequentes (ROSS, 2018b). O principal entrave para realizar a comparação entre despesas 

diretas e renúncias fiscais é a dificuldade de estimar as receitas tributárias e quantificar os 

efeitos do que de fato não é arrecadado aos cofres públicos, uma vez que não se sabe, de 

antemão, qual o valor que está sendo transferido aos contribuintes (BOMFIM, 2015). 

Equidade. Argumenta-se que os gastos diretos beneficiam os mais pobres, enquanto as 

renúncias beneficiam os mais ricos. Por um lado, porque atendem a determinados grupos de 
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interesses em vez de reais necessidades dos cidadãos (ROSS, 2018a), ferindo o princípio da 

equidade horizontal12 (CAIUMI, 2011). Por outro lado, porque diminuem as receitas que 

poderiam ser investidas em políticas para assistência aos mais pobres, os quais, em regra, não 

se beneficiam das renúncias por se encontrarem abaixo dos limites de tributação (SWIFT, 

2006). Para exemplificar a diferença entre a utilização de renúncia fiscal e despesa direta com 

o objetivo de ajudar pessoas com renda mais baixa, o FMI compara redução de alíquota de 

tributos sobre o consumo, por serem os que mais afetam tais camadas, com criação de 

programas de transferência de renda (HEADY; MANSOUR, 2019). Tais programas 

representam despesas diretas, com inclusão obrigatória no orçamento, ao contrário das alíquotas 

reduzidas, dificultando a comparação entre as ferramentas e impedindo a escolha da alternativa 

mais adequada ao interesse público. 

Frise-se, por oportuno, que a pretensão do presente trabalho não é concluir se as 

renúncias fiscais são boas ou ruins para a Administração Pública. Objetiva-se, sim, analisar sua 

efetividade enquanto política pública existente há vinte anos, especificamente no que concerne 

às renúncias concedidas nos Refis, visando a que sua utilização se coadune com as melhores 

práticas de transparência fiscal. Por tal razão, os critérios efetividade, transparência e 

accountability serão analisados de forma mais detida no próximo item. 

 

2.1.2 Transparência, avaliação e accountability 

 

 Apesar de não ser objeto desta dissertação, a análise acerca da transparência e avaliação 

na utilização de renúncias fiscais não pode prescindir de uma breve menção a accountability, 

dada a estreita relação que os três conceitos possuem. 

Embora seja um conceito multidimensional (HOOD, 2010), para os fins deste trabalho, 

accountability é o resultado de três condições necessárias e suficientes, sejam elas, 

transparência, monitoramento e sanção, as quais são moderadas por graus de efetividade 

institucional e de dominância política (TAYLOR, 2018). E para tratar dos efeitos do Refis 

enquanto política pública, este trabalho restringe-se à abordagem de duas das três mencionadas 

condições, sejam elas, transparência e monitoramento (com a avaliação enquanto seu 

instrumento). 

 
12 Equidade horizontal significa tributar de modo igual contribuintes com a mesma capacidade contributiva e 
equidade vertical significa tributar proporcionalmente mais os contribuintes com maior capacidade contributiva 
(PELLEGRINI, 2014). 
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No que concerne à transparência, faz-se mister que o conceito seja compreendido não 

apenas como mera disponibilização de dados. Transparência envolve a facilidade com que os 

dados são encontrados (visibilidade) e, especialmente, a informação que o cidadão consegue 

extrair deles (inferabilidade) (MICHENER; BERSCH, 2013). 

No contexto da transparência fiscal, a disponibilização de dados relativos às despesas 

públicas visa a permitir que os cidadãos cobrem de seus governantes o uso responsável dos 

recursos públicos e os adequados direcionamento e execução das políticas públicas, 

especialmente em relação às que são custeadas por renúncias fiscais (BARTIK; EBERTS, 2012; 

LAWRENCE; BRISKIN; QU, 2013). Para além do interesse arrecadatório, a medição e a 

divulgação dos gastos tributários promovem a transparência da política fiscal, criando 

condições para visualizar o tamanho real da ação do Estado, realizada por meio de gastos 

implícitos (CIAT, 2011). 

 Contudo, enquanto instrumento de política pública, as renúncias fiscais estão menos 

sujeitas a controle político, já que são usualmente geridas fora do processo orçamentário regular 

(DE RENZIO, 2019a). Ou seja: enquanto políticas que geram despesas diretas são discutidas 

quando da elaboração do orçamento, as que geram gastos tributários ficam de fora do debate 

(THE PEW CHARITABLE TRUSTS, 2017). Isso permite que diferentes grupos políticos usem 

o sistema tributário para atender às demandas de determinados setores e empresas (rent-

seeking), enquanto os contribuintes em geral não participam do processo de tomada de decisão, 

seja por desconhecimento ou por indiferença (BUSS, 2001). 

Para Khagram, De Renzio e Fung (2013), isso se deve ao fato de que aqueles que se 

beneficiam da opacidade para desviar recursos públicos ocupam posições de poder e são bem 

organizados na defesa de seus interesses, podendo ignorar facilmente estratégias como naming 

and shaming.  

Por outro lado, os cidadãos, como principais stakeholders, são mais numerosos e pouco 

organizados. A falta de compreensão e de interesse acerca dos dados referentes a renúncias 

fiscais torna-se um entrave à participação cidadã, especialmente porque as renúncias são vistas 

como se não implicassem ônus (free money), ou como se sempre superassem os custos 

envolvidos (BUSS, 2001). 

Nesse âmbito, a transparência direcionada – aquela que foca na utilidade dos dados para 

os stakeholders (WEIL; GRAHAM; FUNG, 2013) – ajuda a identificar em que circunstâncias 

a informação pode significar redistribuição de poder, de vez que a maior disponibilidade de 

informação não necessariamente implica boa governança (FOX, 2015). Isso porque a resposta 

das pessoas à disponibilização de dados não pode ser separada de seus interesses, fazendo-se 
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necessário perquirir se a informação é acessível, compreensível e relevante para a consecução 

de seus objetivos (KHAGRAM; DE RENZIO; FUNG, 2013), o que se torna especialmente 

importante em um contexto tão complexo quanto o das finanças públicas. 

No que concerne à avaliação de políticas e programas governamentais, por ser uma das 

ferramentas do monitoramento, sua utilização é fundamental porque funciona “não apenas 

como um instrumento de gestão, mas sobretudo como um meio para aferir o desempenho das 

políticas e programas e para estabelecer os parâmetros para a prestação de contas da burocracia 

e dos governantes” (CENEVIVA; FARAH, 2012, p. 995). 

Especificamente em relação aos benefícios que ensejam renúncia fiscal, a principal 

questão que deve nortear a avaliação acerca de sua efetividade é: para quem o gasto tributário 

é relevante? O valor financeiro para quem recebe, bem como o valor político para quem concede 

não são suficientes, devendo-se buscar se o benefício é relevante para o interesse público 

(THÖNE, 2012). Todavia, a decisão política de destinar recursos a um programa muitas vezes 

é vista como evidência bastante de que tais objetivos possuem um valor intrínseco para a 

sociedade (MOKATE, 2003). 

Para Posner e Schwartz (2011), decisões políticas relevantes, com grande impacto 

financeiro ou repercussão judicial, tendem a ser imunes aos resultados das avaliações, a 

despeito dos esforços para que o processo de tomada de decisão seja pautado pela técnica. Nesse 

sentido, a geração de accountability está diretamente relacionada com a independência dos 

avaliadores e a objetividade dos relatórios, de forma a não ser afetada pelas oscilações no 

ambiente político. 

Ainda que o interessado final da avaliação seja a sociedade civil, a quem o governo deve 

prestar contas, são raras avaliações que tratem da efetividade de renúncias fiscais, muito embora 

seu uso seja extenso e frequente. Isso permite que sejam utilizadas de forma oportunista 

(BRIXI; VALENDUC; SWIFT, 2004), o que dificulta a identificação das melhores práticas a 

serem adotadas e deixa o processo de tomada de decisão altamente sujeito a rent-seeking e 

interferências políticas (PATRICK, 2014). 

A falta de avaliação da efetividade das renúncias fiscais também está associada ao baixo 

risco político na sua utilização. Afinal, eventuais falhas podem ser atribuídas à 

imprevisibilidade econômica, por exemplo, enquanto períodos de bonança podem render 

dividendos políticos mesmo que a renúncia fiscal não tenha relação direta com o resultado 

econômico positivo (BARTIK; EBERTS, 2012; BUSS, 2001). Nesse contexto, a inclusão dos 

gastos tributários no processo orçamentário permite que se observe de forma mais detida o 
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impacto da receita perdida, uma vez que a renúncia feita em um momento de bonança pode 

implicar dificuldades econômicas em períodos subsequentes (ROSS, 2018b). 

De Renzio (2019a) afirma que, ainda que não seja possível fornecer uma avaliação 

específica de cada tipo de gasto tributário, de forma a isolar seus efeitos, uma análise geral da 

sua efetividade nas variáveis econômicas que eles visam a atingir é imprescindível no debate 

sobre o impacto dos gastos tributários. 

De forma geral, os estudos realizados por organismos multilaterais indicam que as 

avaliações de gastos tributários são mais comuns nos países desenvolvidos. Na América Latina, 

embora alguns países apresentem relatórios anuais com informações gerais acerca de tais 

benefícios, não são disponibilizados dados quanto aos seus objetivos, beneficiários ou 

impactos, dificultando o exercício de accountability pelos órgãos de controle e pela sociedade 

civil. Tanto por impedir que se verifique se as condições que motivaram a sua concessão foram 

atendidas (DE RENZIO, 2019b), quanto por facilitar que os governos manipulem as avaliações 

– através da formulação de boas leis, mas falhando nas demais etapas do ciclo de políticas 

(MICHENER, 2015). Isso porque os países tendem a seguir as melhores práticas internacionais 

no que tange à proposta orçamentária, mas não depois que o orçamento já está em execução 

(GOMEZ; FRIEDMAN; SHAPIRO, 2005). 

Sendo assim, por apresentarem impactos relevantes nas políticas públicas de um país, 

os gastos tributários vêm sendo objeto de análise mais profunda em alguns países, objetivando-

se que a criação de novas renúncias não seja realizada sem a avaliação das anteriores. 

De todo o exposto, percebe-se a relevância da transparência e da avaliação a respeito de 

políticas públicas baseadas em renúncias fiscais, principalmente se consideradas as vultosas 

quantias envolvidas. Torna-se fundamental, portanto, que as informações divulgadas cumpram 

o seu propósito de auxiliar a participação cidadã no processo de tomada de decisão, diminuindo 

a assimetria de informação entre cidadãos e políticos e possibilitando o controle democrático 

sobre a ação dos governos. 

 

2.2 Melhores práticas para transparência e avaliação de renúncias fiscais 

 

A fim de aferir sua relevância, os gastos tributários são avaliados por vários países, 

sendo que alguns deles13 fazem essa análise por tópicos, discriminando as características de 

cada um dos benefícios que ensejam gastos tributários. A classificação em tais relatórios varia 

 
13 Canadá, Estados Unidos, Irlanda e Portugal, por exemplo, apresentam a discriminação de cada gasto tributário 
ao final de seus relatórios de gastos tributários. 
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entre os países, porque depende das necessidades dos formuladores de políticas e da 

disponibilidade de dados. A mais utilizada divide os gastos tributários por função orçamentária, 

indústria, região, tipo de tributo, beneficiários e objetivo (BRIXI; VALENDUC; SWIFT, 

2004).  

Frise-se que algumas das práticas aqui elencadas constam de várias das orientações 

publicadas por organismos multilaterais e das experiências internacionais selecionadas, mas são 

mencionadas apenas uma vez, para evitar repetição, indicando-se como referência o organismo 

cuja orientação foi considerada mais completa. As práticas comuns a vários dos organismos 

analisados são: (i) divulgação da estimativa de renúncia, (ii) avaliação de custo-benefício, (iii) 

integração com o processo orçamentário e (iv) divulgação dos beneficiários (por empresa ou 

por setor). 

Uma das dificuldades apontadas pelos organismos multilaterais na comparação de 

gastos tributários entre os países é que cada um deles possui o seu sistema tributário de 

referência (benchmark tax system), cuja medição pode ser feita considerando-se um marco 

conceitual teórico ou legal. Por ser mais restritivo que o marco teórico, o marco legal pode fazer 

com que vários benefícios fiscais fiquem ocultos, sem o devido escrutínio pelos órgãos de 

controle (CIAT, 2011). Sendo assim, quanto à transparência fiscal, a OCDE (2002) considera 

que a adoção do marco conceitual teórico é a melhor alternativa por ser mais abrangente. 

Ainda que a comparação entre países seja dificultada pelas discrepâncias entre sistemas 

tributários, é importante observar como os benefícios fiscais são tratados em diferentes 

contextos. É de se ressaltar, contudo, que não se logrou localizar nos referidos estudos uma 

análise sobre perdões fiscais, o que poderia indicar que não seriam interpretados como gastos 

tributários nos países em questão. De toda forma, considerando que essa espécie de benefício 

fiscal é considerada renúncia de receita no ordenamento brasileiro, sua análise neste trabalho é 

realizada de acordo com as melhores práticas utilizadas para os gastos tributários. São 

abordadas práticas de transparência tanto de organismos multilaterais quanto de países com 

boas pontuações no Open Budget Index. 

 

2.2.1 Melhores práticas multilaterais 

 

2.2.1.1 Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

 Divulgação. A divulgação e gestão dos valores referentes aos gastos tributários são 

elencados pelo FMI (2018a) como princípios necessários para garantir a transparência fiscal. 
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Esta medida é considerada básica e visa, principalmente, a evitar que os governos superestimem 

suas receitas. 

Agrupamento por setor e estabelecimento de limites. Uma boa prática é agrupar os 

gastos tributários por setor, informando os objetivos e os indicadores de performance. E uma 

prática avançada é controlar o aumento desses gastos, seja através do estabelecimento de limites 

de valor (um percentual do PIB, por exemplo) ou de tempo (sunset provision). 

 Definição do sistema tributário de referência. Conforme já mencionado, as avaliações 

sobre gastos tributários não têm padrões definidos no plano internacional, porque cada sistema 

tributário é único e, se as regras tributárias não são comparáveis, as exceções à regra também 

não o são. Nesse âmbito, para permitir a realização de avaliações, o FMI apresenta sugestões 

para montar o sistema tributário de referência (HEADY; MANSOUR, 2019) e, a partir dele, 

identificar quais exceções representam gastos tributários. Definir gastos tributários sem 

apresentar uma discussão acerca do sistema tributário de referência nos relatórios é considerado 

pelo FMI como falta de solidez. 

 Gestão pelo Ministério das Finanças. A responsabilidade quanto à elaboração do 

relatório deve ficar a cargo do Ministério das Finanças, com o intuito de evitar que sua 

pulverização por vários ministérios implique eventual subestimação dos valores renunciados. 

Heady e Mansour (2019) alertam que ministérios que gerenciam recursos naturais (petróleo, 

gás, pesca etc.) tendem a conceder benefícios excessivos ou despropositados, com vistas a 

promover investimento no país. E, nesses casos, teriam razões para não conferir transparência 

quanto aos valores renunciados. Caberia, então, ao Ministério das Finanças validar os dados 

apresentados por outros ministérios e conduzir auditorias. 

 Criação centralizada no Ministério das Finanças. Outra recomendação é no sentido de 

que o Ministro das Finanças seja o único com atribuição para propor a criação de benefícios 

fiscais, centralizando as propostas encaminhadas pelos demais órgãos e ministérios e analisando 

seu custo-benefício. Dessa forma, um relatório detalhado pode ser apresentado ao Poder 

Legislativo – juntamente com a proposta orçamentária ou, ao menos, no início do ciclo da 

política pública – viabilizando sua adequada avaliação, tanto pelos parlamentares quanto pela 

sociedade civil, com a intenção de aumentar a transparência fiscal (HEADY; MANSOUR, 

2019). 

 

2.2.1.2 Banco Mundial 

 

 Influência comportamental. Para aferir as circunstâncias que levaram à criação do 
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benefício tributário, o Banco Mundial recomenda que sejam analisados os documentos que 

fundamentaram a criação do gasto tributário (BRIXI; VALENDUC; SWIFT, 2004). Já a análise 

dos objetivos deve levar em consideração eventual influência sobre o comportamento dos 

agentes econômicos, bem como o custo dos valores renunciados. 

 Métodos de estimativa. O Banco Mundial elenca três formas de se estimar o incremento 

promovido por um benefício fiscal, sejam elas, análises econométricas, questionários e estudos 

de caso. Cada qual possui vantagens e desvantagens, sendo que a escolha depende dos dados 

disponíveis e da profundidade e detalhe desejados. Recomenda-se, por exemplo, que a análise 

econométrica seja realizada em conjunto com questionários e entrevistas com atores-chave, 

possibilitando a identificação de tendências comportamentais e suas causas (BRIXI; 

VALENDUC; SWIFT, 2004). 

 

2.2.1.3 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

 

 Análise multidimensional. A característica de “gasto sombra” faz com que a capacidade 

de medir a efetividade dos gastos tributários seja limitada, ainda mais se for considerado o fato 

de que nem sempre está claro quem se beneficia deles. Deve-se ter em mente, portanto, que seu 

estudo deve ser multidimensional, envolvendo a administração tributária, a política tributária e 

a gestão das finanças públicas, dependendo da coordenação entre diferentes órgãos 

governamentais (VILLELA; LEMGRUBER; JORRAT, 2010b). 

Gestão de riscos. O BID também recomenda que a administração tributária elabore 

perfis de risco para os gastos tributários, relacionando, por exemplo, os tipos de contribuintes e 

setores beneficiados, para facilitar o controle. 

Reserva de lei. Os benefícios fiscais devem ter lastro apenas em diplomas legais, e não 

em decretos ou atos infralegais. 

Estimativa das renúncias. As leis devem ser acompanhadas por valores estimados de 

renúncias e por sugestões das formas com que os recursos renunciados serão compensados.  

 Escrutínio federal. Em federações, os níveis subnacionais também devem estar sujeitos 

ao escrutínio dos gastos tributários, sendo recomendado que o nível federal assuma a 

coordenação desse trabalho, garantindo a adoção de uma metodologia padrão, troca de 

informações e apresentação dos resultados de forma agregada. 

 Custo-benefício. Em relação à avaliação dos gastos tributários, o BID parte da 

argumentação de Tokman, Rodríguez e Marshall (2006), em quatro perguntas sequenciais: (i) 

há justificativa econômica ou de eficiência na promoção da equidade para a intervenção estatal? 
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(ii) apresentada a justificativa, quais evidências empíricas indicam que o gasto tributário vai 

atingir o objetivo? (iii) seus benefícios são maiores que seus custos? (iv) há instrumentos 

alternativos que permitam atingir o mesmo objetivo de forma mais eficiente? 

Periodicidade das avaliações. A avaliação deve ser realizada caso a caso e revisada 

periodicamente, uma vez que tanto a justificativa para a intervenção estatal quanto suas 

vantagens e desvantagens dependem do contexto em que inseridas (TOKMAN R.; 

RODRÍGUEZ C.; MARSHALL S., 2006). 

 

2.2.1.4 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

 

 Processo orçamentário. Os dados sobre as renúncias fiscais devem ser incluídos no 

orçamento, com o intuito de fomentar o debate, ter a mesma estatura e qualidade dos dados 

orçamentários e, preferencialmente, estar próximo das despesas diretas que possuam objetivos 

similares, para aferir eventuais sobreposições de objetivos (OECD, 2010). Uma forma de 

direcionar atenção para as distorções que os gastos tributários podem gerar seria disponibilizar 

dados sobre o quanto determinada alíquota de um tributo poderia ser reduzida em comparação 

com o mesmo montante de receita renunciada. 

Avaliação por instituições independentes. Um problema apontado no que tange ao 

monitoramento e à avaliação é o custo político que a revogação de um benefício fiscal pode 

gerar. Para mitigá-lo, a OCDE sugere que as avaliações sejam conduzidas com regularidade por 

instituições independentes, preferencialmente ligadas ao Poder Legislativo. 

 

2.2.1.5 Organização das Nações Unidas (ONU) e Centro Interamericano de Administrações 

Tributárias (CIAT) 

 

 Custos indiretos. Enquanto a maioria dos países se preocupa em medir as perdas de 

arrecadação e alguns tentam mensurar o quanto poderia ser arrecadado caso o benefício 

tributário fosse extinto, são poucos os países que medem os custos indiretos dos gastos 

tributários, como aqueles associados à sua administração e à investigação de fraudes (CIAT, 

2011). Em trabalho conjunto com as Nações Unidas, considerando que os benefícios fiscais são 

justificados apenas se visam a corrigir ineficiências do mercado ou gerar externalidades 

positivas, o CIAT sugere que a melhor abordagem é fazer com que o regime tributário se 

aproxime da prática internacional, em vez de conceder tratamento mais favorável a investidores 

específicos (UNITED NATIONS; CIAT, 2018). Para tanto, recomenda o exame dos custos 
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relacionados com (i) receita, (ii) alocação de recursos, (iii) compliance e monitoramento, (iv) 

corrupção e falta de transparência. 

 Beneficiários discriminados por setor. Quanto aos beneficiários, sugere-se que os gastos 

tributários sejam apresentados por setores, facilitando a identificação de indicadores 

econômicos e sociais que poderiam ser utilizados para aferir se o benefício está cumprindo os 

objetivos desejados.  

 Transparência x sigilo. Uma das dificuldades apontadas é a contraposição entre os 

interesses da sociedade civil, que tem direito a que as informações sobre benefícios fiscais 

sejam amplamente divulgadas, por se tratar da utilização de recursos públicos14, e daqueles que 

recebem os benefícios, que querem manter a confidencialidade com base no sigilo fiscal. 

Entretanto, segundo a ONU e o CIAT (2018), a melhor prática é promover o máximo possível 

de transparência. 

 Influência do agenda-setting na avaliação. Tendo em vista que os benefícios fiscais 

devem promover o interesse público para a sociedade como um todo, recomenda-se que sejam 

realizadas análises de custo-benefício. Nesse contexto, é preciso considerar a influência que as 

intenções dos elaboradores das políticas podem exercer na sua avaliação. Quando estão 

envolvidas demandas de determinados grupos de interesse (rent-seeking), os custos podem 

acabar sendo ignorados, intencionalmente ou não. Dessa maneira, a disponibilidade de dados e 

ferramentas de análise não são garantia de uma avaliação confiável de custo-benefício 

(UNITED NATIONS; CIAT, 2018). 

 Framework legal. Como forma de mitigar os efeitos negativos, sugere-se que os 

programas de benefícios fiscais sejam bem elaborados, implementados e monitorados. E, para 

tanto, apresenta-se um checklist para elaboração de leis de incentivos fiscais, o qual será 

aplicado ao Refis no próximo capítulo. 

 

2.2.1.6 International Budget Partnership (IBP) 

 

 Beneficiários. Assim como a ONU e o CIAT, a IBP também ressalta o problema do 

sigilo fiscal em relação aos gastos tributários, afirmando que as informações sobre empresas 

que se beneficiam de renúncias fiscais devem ser publicadas, assim como ocorre em relação 

aos gastos diretos (DE RENZIO, 2019a).  

 
14 Foi assim que surgiram projetos como Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 
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 Atores-chave. Para que a sociedade civil possa compreender melhor o processo 

decisório que envolve os gastos tributários, De Renzio (2019a) sugere que se busquem 

informações sobre quem são os atores-chave que influenciam tais decisões, bem como seus 

interesses e motivações, entre outras questões. Mesmo assim, ainda que os governos 

fornecessem dados suficientes, as análises necessárias para avaliar de forma completa a 

efetividade de um gasto tributário são muito complexas, o que denota a importância da 

realização de avaliações regulares pelos governos. 

 Modelo de avaliação. A IBP propõe um modelo de avaliação que deve incluir: (i) o tipo 

de gasto tributário; (ii) a base legal; (iii) a estimativa de perda de receita; (iv) informação sobre 

o órgão responsável pela administração; (v) a definição do sistema tributário de referência usado 

como parâmetro para considerar que se trata de um gasto tributário e o método usado na 

medição; (vi) a duração; (vii) a justificativa; (viii) indicadores de performance para avaliação; 

(ix) o público-alvo; (x) o impacto na distribuição de renda; (xi) o cronograma de avaliações e 

seus resultados (DE RENZIO, 2019b; ROSS, 2018b). 

 

2.2.1.7 Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) 

 

Externalidades. Uma boa prática é a elaboração de um scorecard de benefícios fiscais, 

com a inclusão de um segmento de “aspectos proibitivos”, ou seja, práticas que geram 

externalidades negativas para a sociedade, ao mesmo tempo em que podem aumentar os níveis 

de emprego e produção (ICEFI, 2018). As externalidades negativas apontadas pelo ICEFI são: 

(i) a concessão de perdões fiscais, porque afetam o compliance tributário em longo prazo, (ii) a 

concessão de benefícios que atentem contra a igualdade de gênero e direitos das mulheres, (iii) 

que violem direitos trabalhistas, (iv) que produzam impacto no meio-ambiente. A principal 

questão apontada pelo ICEFI, nesse caso, é que os benefícios fiscais também produzem um 

custo oculto, que não se discute publicamente.  

 

2.2.2 Melhores práticas internacionais 

 

 Alçadas para avaliação. Na Irlanda, as avaliações ex ante e ex post são separadas em 

três níveis de gasto tributário (de 1 a 10 milhões de euros, de 10 a 50 milhões de euros e acima 

de 50 milhões de euros), sendo obrigatória em caso de eventual prorrogação do programa que 

ensejou o gasto tributário. Os programas devem ser avaliados após cinco anos de vigência e, 

caso o montante de renúncia seja superior a 25 milhões de euros, deve existir uma revisão 
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intermediária após três anos (IRELAND. DEPARTMENT OF FINANCE, 2019). 

 Análise econômico-comportamental. Os países nórdicos ressaltam que gastos 

tributários produzem reflexos no comportamento dos contribuintes em longo prazo, 

especialmente em relação à arrecadação voluntária, mesmo com a realização de estimativas 

baseadas no método da perda de receita (que pressupõe a não alteração no comportamento dos 

contribuintes). E tais reflexos devem ser avaliados em conjunto com flutuações econômicas e 

condições do mercado (NORDIC WORKING GROUP, 2010). 

Única ferramenta de análise. Em Portugal, as principais dificuldades apontadas na 

avaliação de gastos tributários foram a quantidade elevada de benefícios em vigor, a dispersão 

por normativos diferentes, a concorrência para objetivos semelhantes (ou, por vezes, 

contrários), a dificuldade de identificação da extrafiscalidade e a incapacidade de mensurar 

impactos, em especial quanto aos beneficiários. Assim, para efeitos de transparência da 

informação, de rigor no exame para criação/prorrogação de benefícios, mediante tomada de 

decisão de política informada, seria necessária uma apresentação global de todos os benefícios 

fiscais, numa única ferramenta de análise (OLIVEIRA, 2019). 

 Modelo de avaliação. Na Alemanha, a sistematicidade da avaliação é garantida pela 

realização das mesmas perguntas para cada um dos gastos tributários, seguindo um modelo 

instruído com uma descrição do benefício e sua história. Além disso, mede-se o volume atual 

de gastos tributários e é feita uma análise de avaliações passadas e seus resultados, bem como 

elaboração de questões acerca da justificativa e relevância do benefício, avaliação de design, 

eficiência e de efetividade. Caso alguma das questões tenha resposta negativa, o benefício não 

deve continuar.  

 Discussão com stakeholders. Nos EUA, os resultados das avaliações dos benefícios 

fiscais são discutidos por um comitê legislativo, do qual participam stakeholders, como os 

beneficiários e as agências que administram os gastos tributários, a fim de verificar eventual 

necessidade de mudança nas políticas. Tal conduta tem se mostrado mais efetiva que a simples 

entrega do relatório da avaliação aos órgãos de controle (THE PEW CHARITABLE TRUSTS, 

2017). Ademais, outra boa prática adotada pelos EUA é a de exigir que a própria legislação que 

concede benefícios fiscais estabeleça a obrigatoriedade de divulgação dos dados dos 

beneficiários (GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, 2018).  

 

2.2.3 Análise comparativa: Canadá x México 

 

 Para selecionar os países que serviriam como parâmetro na busca pelas melhores 
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práticas de transparência e avaliação no âmbito fiscal, iniciou-se uma busca por aqueles que 

possuíssem pontuação similar à do Brasil no Open Budget Index e que também apresentassem 

casos de utilização de perdões fiscais. 

 Embora não sejam discriminados nos respectivos relatórios de gastos tributários, foram 

localizadas avaliações sobre perdões fiscais no Canadá e no México, ambas realizadas pelos 

órgãos de controle desses países. Por essa razão, optou-se por analisar de forma detida as 

melhores práticas adotadas pelos países mencionados. Ressalte-se que ambos os países adotam 

o marco teórico conceitual para definição de gasto tributário. 

 

2.2.3.1 Canadá 

 

Externalidades. Uma boa prática adotada é a avaliação do impacto que o benefício pode 

produzir em diferentes grupos, através do Gender-based Analysis Plus (GBA+), como raça, 

idade, gênero, orientação sexual e pessoas com deficiência. 

 Processo orçamentário. Uma prática considerada de sucesso pelo país é a integração dos 

programas que ensejam gastos tributários com o processo de revisão orçamentária, mediante a 

criação de envelopes para cada função governamental (envelope do desenvolvimento 

econômico, envelope do desenvolvimento social, entre outros) durante a fase de planejamento. 

Cabe ao ministro responsável pelos programas dos envelopes cortar alguns, caso queira 

expandir outros. Dessa forma, evita-se o risco de diminuir os gastos diretos para privilegiar os 

gastos tributários, cujo controle é mais difícil. 

 Estimativa das renúncias. Para facilitar a análise dos gastos tributários, o governo 

canadense criou uma tabela, reproduzida a seguir, que é preenchida em relação a cada medida 

que gera renúncia fiscal, compondo o Report on Federal Tax Expenditures, publicado pela 

primeira vez em 1979. 

 Perdões fiscais. O programa Taxpayer Relief Provisions prevê o cancelamento da 

cobrança de multas e juros dos contribuintes que não conseguem pagar seus tributos 

(CANADA. CANADA REVENUE AGENCY, 2017) e funciona tanto mediante requerimento 

do contribuinte quanto proativamente, por iniciativa da própria agência. 

 Beneficiários. O relatório da auditoria interna realizada pela Canada Revenue Agency 

(CRA) encontrou elementos de boa governança no programa, mas destacou que a 

discricionariedade na avaliação acerca de quais contribuintes podem se beneficiar pode gerar 

inconsistência no tratamento. Isso porque foram identificadas limitações no protocolo que 

regulamenta os procedimentos e diretrizes da concessão dos perdões fiscais, dificultando o seu 
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monitoramento, especialmente em razão da falta de definição clara em relação aos setores 

responsáveis pela sua administração. 

 

Tabela 2: Detalhamento dos Gastos Tributários no Canadá 

Descrição Uma breve descrição das principais características do gasto 

tributário 

Tributo Qual tributo está deixando de ser cobrado 

Beneficiários Grupo de contribuintes que serão beneficiados pelo gasto 

tributário 

Tipo de benefício Informar se o benefício é isenção, dedução, crédito, redução de 

alíquota etc. 

Base legal Informar a lei e os atos infralegais que fundamentam o gasto 

tributário. 

Histórico Indicar quando, como e o contexto em que o benefício foi 

implementado 

Objetivo Informar os objetivos mediatos e imediatos do benefício. 

Categoria Fiscal ou extrafiscal. 

Razão pela qual a medida não faz 

parte do sistema tributário de 

referência 

Explicar por que o benefício não faz parte do sistema tributário de 

referência. Caso não seja exceção ao STR, informá-lo. 

Área Cultura, saúde, moradia, educação etc. 

Outros programas relevantes na 

área 

Indicar se há outros programas com os mesmos objetivos. 

Origem dos dados Indicar quem fornece os dados sobre o programa. 

Método de estimativa Método usado para calcular o custo estimado. 

Método de projeção Método usado para calcular o custo projetado. 

Número de beneficiários Informar quantos contribuintes (indivíduos, famílias, empresas 

etc) foram beneficiados. 

Fonte: Department of Finance Canada (2019). 

 

Custo-benefício. A CRA destacou a necessidade de medir com precisão o impacto fiscal 

desse programa, bem como de definir claramente as responsabilidades pela administração dos 

benefícios dentro da própria agência (CANADA. CANADA REVENUE AGENCY, 2018). 
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2.2.3.2 México 

 

 Processo orçamentário. O FMI (2018b) considerou que o país possui bom desempenho 

em nível de transparência fiscal no que tange aos gastos tributários. Isso porque, desde 2002, é 

apresentado anualmente o orçamento de gastos fiscais (Presupuesto de Gastos Fiscales), com 

abrangência para o exercício corrente e o posterior, explicando a metodologia utilizada para 

estimar os valores que deixam de ser arrecadados. Ressalva, todavia, que a discussão acerca 

dos gastos tributários e dos gastos diretos é feita em momentos distintos, o que diminui a 

transparência na elaboração de políticas públicas. Nesse âmbito, a Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (2019) afirma que o objetivo do orçamento de gastos fiscais não é apresentar 

as políticas públicas, como ocorre com o orçamento geral, mas quantificar as perdas. 

Estimativa de renúncia. O relatório ressalta que não apresenta a soma de todos os valores 

porque poderia levar a conclusões equivocadas de que o término simultâneo de todos os 

benefícios implicaria a recuperação total das receitas apontadas, o que não necessariamente 

acontece, posto que um benefício pode interferir no outro. Embora afirme incluir todos os 

tratamentos que se desviam da estrutura normal dos tributos, não foi localizada menção aos 

programas de perdão fiscal mexicanos no Presupuesto de Gastos Fiscales15. 

Perdões fiscais. O programa Ponte al Corriente foi criado em 2013 e, em sua origem, a 

proposta de lei que o criou não contemplava nenhum perdão fiscal (condonaciones), que são 

considerados espécies de gastos fiscais, ou seja, perdas arrecadatórias com a intenção de 

alcançar objetivos econômicos (FUNDAR CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, 

2016). Todavia, ao ser recebida no Congresso mexicano, a proposta foi alterada para incluir o 

perdão de dívidas, como ocorrera alguns anos antes, com o objetivo de possibilitar a 

recuperação imediata de dívidas de difícil fiscalização e permitir que os contribuintes 

regularizassem sua situação fiscal (MEXICO. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA, 2013). 

Beneficiários. O programa Ponte al Corriente foi objeto de avaliação pela entidade 

fiscalizadora superior do México, que buscou aferir o impacto econômico sobre a arrecadação 

e sobre a recuperação de créditos. Constatou-se que as empresas foram as principais 

beneficiárias do programa de condonaciones, sendo que 36 delas receberam mais de 50% dos 

valores perdoados (MEXICO. AUDITORÍA SUPERIOR DE FEDERACIÓN, 2017). Como 

conclusão, o relatório afirma que programas de perdões fiscais não produzem resultados 

 
15 Foram analisados os Presupuestos de Gastos Fiscales referentes aos anos de 2013 a 2015 e não se encontrou 
menção ao programa Ponte al Corriente (SHCP, 2013, 2014, 2015). 
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positivos na arrecadação nem na regularização dos contribuintes, porque fomentam a cultura 

de não pagamento e a evasão fiscal. Ressalte-se que a divulgação dos dados dos beneficiários 

do referido programa ocorreu recentemente16, após decisão judicial determinando sua 

publicação pelo Servicio de Administración Tributaria (SAT)17. 

Custo-benefício. Para o órgão responsável pela arrecadação, o êxito de tais programas 

depende de aumento no monitoramento e fiscalização, bem como que sejam percebidos como 

uma oportunidade única, sem repetições. Em estudo específico sobre o assunto, Moreno, 

Beltrán e Mata (2019) afirmam que os programas de perdão fiscal mexicanos dos anos de 2007 

e 2013 produziram um incremento apenas transitório da arrecadação, não tendo produzido 

resultados positivos na arrecadação em longo prazo. 

  

 
16 https://privilegiosfiscales.fundar.org.mx/ 
17 Na Argentina, também foi proferida decisão judicial determinando a divulgação dos dados dos beneficiários dos 
programas que perdoaram débitos fiscais (ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA, 2018). 
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3 TRANSPARÊNCIA DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO FISCAL 

 

Partindo do panorama traçado por outros países e pelos organismos multilaterais em 

relação aos gastos tributários, passa-se à análise do contexto brasileiro, a fim de verificar as 

práticas adotadas pelo Brasil, tanto em relação a renúncias fiscais em geral, quanto em relação 

às renúncias fiscais do Refis. 

 

3.1 Renúncias fiscais em geral 

 

No âmbito federal, em 2017, quase 85% dos gastos tributários não apresentavam prazo 

determinado de duração (STN, 2017) e, em 2018, foram equivalentes a 20,9% da receita 

administrada pela RFB (SECAP, 2019). O diagnóstico de falta de transparência acerca dos 

benefícios fiscais pode ser constatado nos seguintes trechos de relatórios elaborados, 

respectivamente, pelo Ministério da Economia e pelo Senado Federal: 

Soma-se a esse quadro, a ausência de órgão gestor, de indicadores e de 
parâmetros de monitoramento, o que favorece a manutenção intertemporal 
desses benefícios sem a devida avaliação de efetividade. Essas lacunas, 
frequentemente apontadas pelos órgãos de controle, não mantêm consonância 
com a dinâmica de prioridades de políticas públicas demandadas pela 
sociedade e as restrições da política fiscal (SECAP, 2019, p. 22). 
 
A avaliação dos resultados também não é comum, até porque os gastos 
tributários não são estruturados de modo a viabilizar essa tarefa, que requer a 
clara identificação de objetivo, indicador e meta. Também não é usual a 
presença de alguma espécie de prazo, a exemplo de prazo de vigência, 
revalidação ou avaliação periódica, que abra a oportunidade de analisar o 
benefício, eventualmente propondo correções ou simplesmente o 
encerramento (PELLEGRINI, 2018, p. 9). 
 

Segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, tanto a criação quanto a 

gestão dos gastos tributários padecem de certa indefinição na partilha de atribuições entre os 

órgãos centrais e setoriais (PELLEGRINI, 2018). Com efeito, ao órgão arrecadador não 

compete gerir o gasto tributário, mas fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias, 

eventualmente identificando usufruto impróprio de benefício. 

Ademais, o fato de os benefícios fiscais serem explicitados em diferentes 

demonstrativos que compõem as informações complementares do Orçamento Geral da União 

(OGU), sem constar da peça principal do orçamento, diminui a transparência dos recursos 

públicos. Isso porque os valores renunciados acabam não sendo debatidos, ficando à margem 

do controle do “teto dos gastos”, instituído pela Emenda Constitucional (EC) n° 95/2016 
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(SECAP, 2019), o que prejudica o tanto processo decisório na consecução de políticas públicas 

quanto a prestação de contas dos agentes públicos (STN, 2019). 

O Tribunal de Contas da União (TCU, 2014) apresenta quatro perguntas para avaliar os 

gastos tributários, mais centradas na fiscalização dos valores renunciados do que no custo-

benefício das políticas que eles financiam: 

(i) O processo de instituição de renúncias tributárias está bem definido e propicia o 

planejamento e a avaliação das políticas públicas por elas financiadas? 

(ii) Qual sistemática é adotada para elaboração da previsão das renúncias tributárias e 

quais órgãos participam desse processo? 

(iii) Há mecanismos de governança para o acompanhamento da concessão e da 

execução das renúncias tributárias? 

(iv) As políticas públicas financiadas por renúncias tributárias são fiscalizadas e é 

realizada alguma avaliação dos resultados? 

 

 Visando à melhoria dos processos de controle, monitoramento, avaliação contínua e 

accountability das políticas financiadas por renúncias fiscais, especialmente quanto a seus 

impactos econômicos, foi criado pelo Decreto nº 9.588/2018 o Comitê de Monitoramento e 

Avaliação dos Subsídios da União (CMAS), sendo que uma das expectativas é a de que os 

trabalhos da Controladoria-Geral da União (CGU) relacionados a temas tratados no CMAS 

sejam levados ao seu conhecimento e fortaleçam sua capacidade de contribuir para a entrega de 

políticas públicas eficazes e de qualidade aos cidadãos18. 

 

3.2 Renúncias fiscais do Refis 

 

 Inobstante a recente preocupação do governo brasileiro com a efetividade de políticas 

que utilizem renúncias fiscais, a escassez de estudos e de avaliações acerca das renúncias do 

Refis, em particular, denota um grave problema de transparência. A uma, porque os efeitos 

negativos provocados pelas renúncias fiscais do Refis são diretamente absorvidos pelo 

orçamento da União, deixando de ser aplicados para outros fins, como saúde e educação (RFB, 

2017). A duas, porque os valores que deixam de entrar nos cofres públicos não estão publicados 

em local de amplo acesso, não fomentando, por conseguinte, o desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública, bem como do controle social (CGU, 2017). 

 
18 https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2019/03/comite-de-monitoramento-e-avaliacao-dos-subsidios-
realiza-primeira-reuniao-l 
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 Partindo da constatação da CGU acerca da opacidade dos dados, optou-se, antes mesmo 

de abordar a questão dos estudos e avaliações, por buscar dados abertos referentes às renúncias 

do Refis. 

Em relação às renúncias fiscais em geral, o site da RFB disponibiliza um quadro em que 

se apresentam “todas as alterações na legislação tributária que impactaram negativamente a 

arrecadação, independentemente de se enquadrarem no conceito de gasto tributário”19. 

Contudo, os valores de renúncia referentes aos benefícios concedidos pelos Refis estão 

contemplados em separado20, como se além de não serem considerados gastos tributários, os 

benefícios dos programas de recuperação fiscal não produzissem efeitos negativos na 

arrecadação tributária. 

A exigência de publicação de tais renúncias, através do DGT, além de ser uma 

decorrência do art. 165, § 6º da CF e do art. 5º, inciso II da LRF, também reflete a transparência 

que todo e qualquer gasto público deve possuir, independentemente de constar ou não no 

orçamento anual, permitindo a participação da sociedade na gestão dos bens públicos 

(CAMPOS, 2018). De toda forma, em relação ao enquadramento ou não dos benefícios do Refis 

como gastos tributários, não é o objetivo deste estudo discutir essa questão, mas delineá-la. 

De acordo com a nova metodologia aplicada pela RFB, os gastos tributários são 

gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, 
visando a atender objetivos econômicos e sociais e constituem-se em uma 
exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial 
e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do 
contribuinte (RFB, 2019, p. 6). 
 

O conceito vigente entre 2003 e 2018 apresentava ainda um requisito finalístico. Para 

ser considerado gasto tributário, o gasto indireto deveria ter caráter compensatório (quando não 

há adequada prestação de determinado serviço público) ou caráter incentivador (quando o 

governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou região) (RFB, 2003, p. 13). 

Seguindo este conceito, os benefícios concedidos pelo Refis não podem ser considerados gastos 

tributários e, portanto, não integram o DGT como anexo ao PLOA. 

Apesar da supressão do critério finalístico na nova metodologia da RFB, nenhum dos 

benefícios concedidos pelo Refis foi incluído no relatório em que a nova metodologia foi 

publicada, embora a própria STN enquadre como gastos tributários as renúncias fiscais relativas 

a anistia e remissões, por implicarem redução das receitas que seriam arrecadadas pelos entes 

 
19https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-instituidas/desoneracoes-
instituidas-capa 
20https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-instituidas/outras-renuncias-
tributarias/anistias_remissoes_tributarias 
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públicos (STN, 2019). Para Henriques (2010), os critérios definidores de gastos tributários 

devem ser aqueles estabelecidos na LRF e, nesse caso, os benefícios do Refis devem ser 

considerados como gastos tributários. 

De acordo com o TCU, os valores referentes a renúncias fiscais do Refis são 

classificados como “ações de recuperação de créditos” quando do julgamento das contas 

presidenciais, nos termos do art. 58 da LRF21. Nada obstante, essa classificação considera que 

tais dívidas nunca seriam pagas se não existissem os benefícios, o que pressuporia dizer que a 

situação financeira de todos os contribuintes beneficiados não os permitiria regularizar suas 

dívidas (CAMPOS, 2018). 

Considerando que não existe nenhuma análise prévia quanto à situação financeira dos 

contribuintes para adesão ao Refis, um contribuinte que tem capacidade de pagamento e está 

em dívida pode usufruir das renúncias fiscais da mesma forma que aquele contribuinte que está 

à beira de uma recuperação judicial e não teria condições de arcar com os débitos que possui. 

Isso significa que não seria necessária a instituição de tais renúncias fiscais para que as dívidas 

fossem pagas, razão pela qual pode ser considerada inadequada a sua classificação como 

“irrecuperáveis” (CAMPOS, 2018). 

Em suma: os benefícios do Refis são uma renúncia fiscal que não se enquadra no 

conceito de gasto tributário da RFB, que não é apresentada na lista geral de desonerações 

tributárias e cuja estimativa final de impacto financeiro-orçamentário não é adequadamente 

realizada e divulgada, conforme será abordado adiante. Tudo isso dificulta a compreensão 

acerca da função do Refis enquanto mecanismo para o atendimento do interesse público. 

Explicitada a problemática conceitual, interessa-se aqui pelo fato de que, sejam ou não 

gastos tributários, a concessão de benefícios fiscais no Refis resulta em renúncia fiscal. E, 

considerando a existência de muitas práticas internacionais para transparência dos gastos 

tributários, sua aplicação pode ser de grande utilidade para verificar se tais programas atendem 

ao interesse público. 

Para tanto, reputa-se necessário delinear como ocorre a elaboração dos programas, de 

acordo com as etapas do ciclo de políticas (policy cycle), especialmente agendamento e 

formulação. Apesar das críticas à análise de políticas públicas como um ciclo, tal perspectiva 

fornece uma boa ferramenta heurística (JANN; WEGRICH, 2007). 

 

 
21 A título de exemplo, ver item 4.1.2.10 do Acórdão 1320/2017 (TCU, 2017). 
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3.2.1 Agendamento 

 

 Agenda é a “lista de assuntos ou problemas aos quais os agentes públicos e pessoas de 

fora do governo mas que atuam em conjunto estão prestando bastante atenção em um dado 

momento no tempo” (KINGDON, 2014, p. 3, tradução livre). A interação entre vários fatores 

determina se um problema se torna relevante na agenda política (JANN; WEGRICH, 2007). 

Assim, no âmbito do Refis, é imprescindível analisar o contexto em que cada um dos programas 

foi criado, a fim de compreender de que forma ocorreu o seu agendamento. 

 O primeiro Refis surgiu há vinte anos. O momento era de crise econômica22 e ao Poder 

Executivo coube a edição do ato normativo que apresentou o Refis como solução “não apenas 

para elevar a arrecadação federal, mas principalmente para criar condições para o crescimento 

das empresas e, por consequência, de toda a economia do País” (BRASIL, 1999). Foi um perdão 

fiscal extenso, o qual permitiu que as dívidas fossem pagas em muitas prestações, sem a 

previsão de um prazo final para quitação. 

 Em 2003, surgiu o segundo Refis. Este novo acordo era encarado como um “ponto de 

equilíbrio entre as possibilidades financeiras do Governo e as pretensões dos contribuintes” 

(BRASIL, 2003). Três anos depois, novo Refis, mesma justificativa (BRASIL, 2006). 

Em 2008, o cenário era diferente: o país estava novamente em crise (O GLOBO, 2009). 

O “Refis da crise” perdoou multas, juros e encargos, considerando que aquele momento da 

economia mundial exigia ações que permitissem a recuperação das empresas brasileiras 

(BRASIL, 2008). Em 2013 e 2014, houve reaberturas de prazo para adesão ao “Refis da crise”. 

O ano de 2017 trouxe outra crise (O GLOBO, 2017) e, por conseguinte, outro Refis. 

Mais uma vez, era necessário aumentar a arrecadação, enfrentar a crise pela qual passava o país 

e voltar a gerar empregos, por meio da regularização das dívidas das empresas (BRASIL, 2017). 

Ressalte-se, por oportuno, que o assunto já estava na pauta midiática desde o ano precedente 

(O GLOBO, 2016). 

Deste breve histórico, é possível notar que as justificativas para a abertura de um Refis 

de amplo alcance giram em torno de fatores exógenos (crise econômica) e endógenos 

(endividamento dos contribuintes e aumento da arrecadação): 

Os governos acreditam que têm um ganho de arrecadação com o recebimento 
de parte das dívidas. Já as empresas percebem no parcelamento uma boa 
oportunidade de reduzir o seu passivo tributário a um custo mais baixo e 
buscam influenciar o legislativo e o executivo de forma que as condições 
ofertadas lhes sejam mais favoráveis (PAES, 2014, p. 326). 

 
22 http://www.fazenda.gov.br/noticias/1998/r980901anx1 
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Uma nova janela de oportunidade (KINGDON, 2014) surgiu recentemente, com a 

pandemia de Covid-19. O Projeto de Lei (PL) nº 2.735, apresentado pela Câmara dos Deputados 

em 18 de maio de 2020, propõe um novo Refis, abrangendo dívidas vencidas a qualquer tempo, 

com perdão de 90% dos valores devidos a título de multa e juros, e as razões usuais: alta carga 

tributária, aumento da arrecadação, retomada do crescimento e manutenção de emprego e renda 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). E a justificativa do PL ainda afirma que o referido 

perdão não implica renúncia fiscal, em completo desacordo com a legislação brasileira e com 

o entendimento da Administração Tributária. 

Ressalte-se que, muito embora o contexto econômico seja frequentemente citado como 

uma das razões para abertura de um Refis, este estudo baseia-se em documentos oficiais e 

notícias publicadas na grande mídia, não objetivando verificar se os indicadores 

macroeconômicos realmente apontavam que o país estava em crise nos períodos em que o Refis 

entrou na agenda política. 

 

3.2.2 Formulação 

 

 Ainda que a decisão final acerca de determinada política pública esteja circunscrita às 

instituições responsáveis, o processo decisório envolve negociação informal entre os 

ministérios, setores organizados e membros do parlamento. A tomada de decisão resulta de 

barganha entre diversos atores, sendo determinada pelo poder exercido por cada ator envolvido 

(JANN; WEGRICH, 2007). 

Com efeito, a elaboração do orçamento público é um espaço de disputa. As decisões 

sobre como gerar receitas e como e onde gastá-las não dependem somente de necessidades e 

prioridades. Dependem das relações de poder e de interesses existentes entre os mais variados 

setores e grupos sociais. E essa disputa também ocorre no âmbito dos benefícios fiscais 

(DAVID; BEGHIN, 2018). 

No Refis, é possível perceber tal disputa através da análise de seu processo legislativo, 

que compreende a elaboração de medidas provisórias (MP) e sua conversão em lei (PLV). Serão 

apontados aqui dois aspectos da formulação da política: os atores governamentais e a estimativa 

de impacto orçamentário-financeiro, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
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3.2.2.1 Atores governamentais 

 

Em sua grande maioria, os Refis originaram-se de MPs23, assim como os benefícios 

fiscais em geral (CORREIA NETO, 2016) e a maior parte das políticas públicas nas mais 

diversas áreas (DE PINHO, 2018). 

A preferência na utilização da MP deve-se ao fato de tal ato normativo já produzir efeitos 

desde a sua publicação pelo Executivo, bem como de, necessariamente, tramitar no Congresso 

Nacional em regime de urgência, diferentemente de um PL. Faz parte do fenômeno que se 

denomina “presidencialismo de coalizão”, possibilitando que o Presidente da República 

controle o tempo e o conteúdo da agenda do Poder Legislativo (AMORIM NETO; COX; 

MCCUBBINS, 2003). Não obstante, “as propostas de políticas públicas editadas pelo Poder 

Executivo podem ser objeto de substitutivos ou emendas [ou mesmo rejeitadas], o que 

caracteriza um papel ativo do Poder Legislativo na produção, concepção e construção das leis 

definidoras de políticas públicas” (DE PINHO, 2018). 

No caso do Refis, esse papel ativo do Poder Legislativo fica ainda mais evidente porque, 

muitas vezes, a abertura do programa ou a ampliação dos benefícios não ocorre com a 

publicação da MP, mas sim através do PLV elaborado pelo Congresso Nacional. Isso pode ser 

observado nos campos destacados na Tabela 3, os quais indicam onde surgiu a proposta de 

concessão/ampliação de benefícios no Refis. 

A maior parte dos benefícios dos Refis de amplo alcance foi criada por emenda 

parlamentar a MP, muitas vezes sem ter relação com seu objeto original. Mesmo quando as 

propostas surgiram no texto original da MP, na conversão em lei, passaram por várias emendas 

parlamentares para ampliar o montante de descontos concedidos (ISTO É DINHEIRO, 2017). 

Ocorre que a utilização de MP nesse âmbito impossibilita o debate acerca de renúncia 

de valores que pertencem a toda a sociedade, implicando alto nível de opacidade na formulação 

da política. Com efeito, o prazo constitucional de sessenta dias, prorrogáveis por igual período, 

estabelecido para o rito de conversão da MP em lei, é exíguo para um debate qualificado nas 

casas legislativas, dada a relevância e complexidade do tema (TCU, 2018a). 

Ademais, poucas foram as MPs editadas pelo Poder Executivo que não foram votadas 

pelo Congresso Nacional, denotando a adoção de uma postura de não confronto. Dessa forma, 

 
23 No que concerne aos benefícios fiscais, a iniciativa de lei não é exclusiva do Presidente da República, podendo 
ser exercida por qualquer membro do Congresso Nacional, enquadrando-se na regra geral prevista no caput do 
artigo 61 da Constituição Federal. Ademais, apesar de produzir impactos orçamentários, trata-se de matéria 
essencialmente tributária, razão pela qual não se aplica a restrição do artigo 165 da Constituição Federal. 
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em vez de rejeitar uma MP e gerar animosidade entre os Poderes, basta ao Congresso deixá-la 

perder a vigência, como aconteceu com as MPs nº 303/2006 e 766/2017. 

Tabela 3: Relação de diplomas legais que criaram Refis de amplo alcance 

Nome do Programa de Recuperação 
Fiscal 

Proposta de perdão 
fiscal com origem no 

Poder Executivo 

Proposta de perdão 
fiscal com origem no 

Poder Legislativo 

Regulamentação 
final 

REFIS MP 1.923/1999 PLV 3/2000 Lei 9.964/2000 

REABERTURA* MP 66/2002 PLV 31/2002 Lei 10.637/2003 

PAES MP 107/2003 PLV 11/2003 Lei 10.684/2003 

PAEX MP 303/2006 PLV 21/2006 não conversão 

REFIS DA CRISE MP 449/2008 PLV 2/2009 Lei 11.941/2009 

REABERTURA 1 MP 615/2013 PLV 21/2013 Lei 12.865/2013 

REABERTURA 2 MP 627/2013 PLV 2/2014 Lei 12.973/2014 

REABERTURA 3 (REFIS DA COPA) MP 638/2014 PLV 10/2014 Lei 12.996/2014 

REABERTURA 4 MP 651/2014 PLV 15/2014 Lei 13.043/2014 

PRT** MP 766/2017 PLV 10/2017 não conversão 

PERT MP 783/2017 PLV 23/2017 Lei 13.496/2017 

* A reabertura do Refis foi vetada pelo Poder Executivo. 
** O PRT previa prazos alongados para pagamento das dívidas, sem concessão de perdões fiscais. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Foram constatadas muitas diferenças entre os atos normativos que saíam do Poder 

Executivo como MPs e os que eram convertidos em lei, o que é característico da disputa de 

determinado grupo pela prevalência no debate político (BIRKLAND, 2007). Isso ocorreu, por 

exemplo, em 2003, quando da tentativa de reabertura do primeiro Refis. O Congresso Nacional 

incluiu tal previsão no projeto de lei de conversão (artigo 22 do PLV nº 31/2002), mas o 

dispositivo acabou sendo vetado pelo Poder Executivo. No entanto, após negociação entre os 

representantes dos poderes Executivo e Legislativo, foi criado o segundo Refis, através do PLV 

nº 11/200324. 

Em 2014, foram publicadas as MPs nº 627 e 638 em curto espaço de tempo. Os pareceres 

legislativos dos respectivos PLVs demonstram a insistência parlamentar acerca do assunto: 

(...) com a redução da litigiosidade, evita-se que os contribuintes enfrentem 
situação adversa de tesouraria em razão dos débitos acumulados no curso de 
discussões administrativas e judiciais, prejudicando a capacidade de 
investimentos em um cenário internacional adverso pelo baixo crescimento 
das economias centrais. Aliado a isso, a proposta satisfaz o anseio dos 
contribuintes por um novo programa de regularidade fiscal, anseio este que se 

 
24 Isso pode ser observado no Parecer Legislativo da Comissão Mista, ao se afirmar que a MP nº 107/2003 “é um 
mero desdobramento dos vetos feitos ao Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº 66 (...)” e que no 
substitutivo, propunha-se “a instituição de um novo parcelamento, em condições mais favoráveis do que o 
parcelamento normal, mas menos permissivas que as do Refis” (BRASIL. CONGRESSO NACIONAL, 2003). 
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traduz pelas reiteradas propostas legislativas consistentes no pagamento ou 
parcelamento de débitos em condições favorecidas (CONGRESSO 
NACIONAL, 2014a, p. 8). 
 

Outro exemplo da divergência entre os Poderes Executivo e Legislativo na formulação 

da política ocorreu em 2017. Da análise da Exposição de Motivos da MP nº 783/2017, 

depreende-se que a iniciativa para a elaboração de um novo programa de recuperação fiscal 

com amplos descontos teria partido do Ministério da Economia (antigo Ministério da Fazenda), 

órgão do Poder Executivo. Entretanto, da leitura do Parecer Legislativo, é possível perceber 

que a demanda pelo aumento dos benefícios do Refis surgiu, na verdade, com a decepção dos 

parlamentares com a medida provisória anterior (MP nº 766/2017), que fora objeto de 376 

emendas parlamentares quando da elaboração do PLV, mas acabou não sendo convertida em 

lei. Frise-se, por oportuno, que a análise do mérito nos pareceres legislativos de ambos os PLVs 

é idêntica: 

Sabe-se que a crise econômica pela qual passa o país obriga as empresas a 
reduzir custos. Contudo, há custos, como os tributários e os trabalhistas, que 
não mostram folga em razão da crise econômica. O encolhimento das margens 
de lucro, portanto, obriga o empresário a tomar uma decisão difícil: arcar com 
as obrigações tributárias ou pagar os empregados. A preservação do emprego, 
portanto, é uma das indiscutíveis razões para aprovação da proposição. Outra 
razão é a crise fiscal pela qual passa a União. Embora a Medida Provisória 
autorize a quitação de parte das dívidas com créditos, é indiscutível que o 
parcelamento promoverá pagamentos espontâneos à União, aumentando sua 
receita e aplacando a severa crise fiscal. Ademais, a arrecadação de receita 
extraordinária reduz a necessidade de aumento da carga tributária 
(CONGRESSO NACIONAL, 2017a, 2017b). 
 

É possível que a formulação do Refis de 2017 tenha sido influenciada pelos escândalos 

de corrupção naquele ano (EL PAÍS BRASIL, 2017; EXAME, 2017; O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2018a). Deveras, a primeira versão do Refis de 2017 (MP n° 766/2017) foi publicada 

sem perdões fiscais, contemplando apenas o pagamento diferido das dívidas. Quando da 

elaboração do respectivo PLV, houve grande quantidade de emendas, cuja negociação junto ao 

Poder Executivo restou infrutífera e, dessa forma, a MP acabou perdendo a vigência no dia 

1°/6/2017 (SOUZA, 2020). Contudo, no dia anterior, fora publicada a MP n° 783/2017, que 

previa vários dos benefícios anteriormente pleiteados no PLV relativo à MP n° 766/2017, sendo 

que pouco antes naquele mês de maio/2017, haviam sido divulgados casos de corrupção que 

atingiam a cúpula da Presidência da República. 

Além disso, é de se ressaltar nítido conflito de interesses. Na época, vários parlamentares 

pareceram agir em proveito próprio, apesar de alegarem defender os anseios da sociedade. Isso 

porque muitos congressistas possuíam vultosas dívidas tributárias e, com o Refis, seriam 
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diretamente beneficiados pelo perdão fiscal que estavam negociando (BBC BRASIL, 2019; 

GAZETA DO POVO, 2017; VEJA, 2017). Foi o que aconteceu, por exemplo, com 81 

congressistas que tiveram R$ 138,6 milhões perdoados pelo Refis de 2017 (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2018). 

 

3.2.2.2 Estimativa de impacto financeiro-orçamentário 

 

 Outro ponto a se destacar na formulação de políticas de benefícios fiscais refere-se à 

estimativa de seu impacto financeiro-orçamentário, bem como a previsão das compensações, 

em cumprimento ao disposto no artigo 14 da LRF. Decerto, quando a sua criação ocorre no 

texto original da MP, a estimativa deve constar da respectiva Exposição de Motivos. Por sua 

vez, quando a sua criação ocorre no PLV, mediante emendas parlamentares, a estimativa não é 

adequadamente apresentada. 

Tal questão foi objeto dos Acórdãos TCU 793 (2016) e 2756 (2018), em que se 

recomendou que as comissões técnicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

passassem a verificar o cumprimento dos requisitos do artigo 14 da LRF quando da análise de 

propostas de atos normativos que concedem ou ampliam renúncias de receita. Todavia, 

considerando que, ao final, a competência para decidir é dos parlamentares, na maioria das 

vezes, o ato normativo acaba não observando os referidos requisitos, posto que o Congresso 

Nacional, geralmente, não debate a fundo questões orçamentárias e práticas na implementação 

de determinadas políticas públicas (DE PINHO, 2018). 

No âmbito do Refis, a conversão da MP nº 783/2017 na Lei nº 13.496/2017 é um 

exemplo dessa incongruência. Para a CGU (2017), como a estimativa foi apresentada na 

Exposição de Motivos, foi considerada atendida a exigência da LRF, mesmo tendo se tornado 

incompatível com a versão do programa que entrou em vigor. 

Outrossim, muito embora o corpo técnico da Câmara dos Deputados (2017) também 

tenha recomendado o fornecimento de informações mais fundamentadas sobre o impacto 

orçamentário e financeiro do programa, o parecer legislativo aprovado pelo Congresso 

Nacional considerou apenas as estimativas apresentadas anteriormente pelo Poder Executivo, 

sendo que várias das emendas parlamentares incluíram ou ampliaram renúncia fiscal 

(CONGRESSO NACIONAL, 2017b), o que demandaria a apresentação de novas estimativas. 

É de se ressaltar que, mesmo quando o Poder Executivo veta algum dispositivo legal 

por incompatibilidade com a legislação financeira-orçamentária – em especial após o Novo 

Regime Fiscal, inaugurado pela EC nº 95/2016 (Teto dos Gastos Públicos) – o Congresso 



50 
 

Nacional pode derrubar o veto e aprovar o ato normativo sem a estimativa de impacto. Foi o 

que aconteceu, por exemplo, com o Programa de Regularização Tributária Rural (TCU, 2019). 

Nesse contexto, é possível perceber significativa opacidade quanto ao cumprimento do 

disposto na LRF. Quando a demanda pelo perdão de dívidas surge no texto original da MP, 

ainda que as estimativas de impacto orçamentário-financeiro constem da Exposição de 

Motivos, a proposta acaba sendo ampliada pelo Poder Legislativo no PLV, motivo pelo qual as 

estimativas iniciais ficam prejudicadas. 

Por outro lado, quando tal demanda é incluída pelo Poder Legislativo no PLV, ainda que 

as comissões técnicas da Câmara e do Senado analisem as estimativas de impacto, os 

parlamentares podem decidir em sentido contrário. Isso pode ser observado no seguinte trecho 

do Parecer Legislativo da MP nº 651/2014, que ensejou a 4ª reabertura do “Refis da Crise”: 

Tampouco verificamos incompatibilidades ou inadequações financeiras ou 
orçamentárias que nos impeçam de analisar o mérito das emendas 
apresentadas. Embora algumas delas busquem, legitimamente, ampliar os 
incentivos fiscais em vigor ou neles incluir novos setores ou produtos, vistas 
individualmente elas não se constituem em ameaças à estabilidade fiscal 
(CONGRESSO NACIONAL, 2014b, p. 15). 
 

Cabe aqui atentar para a forma exigida para a abertura de um Refis. O art. 150, § 6º da 

CF exige a edição de lei específica sobre assuntos relacionados a benefícios fiscais, requisito 

que é atendido pela medida provisória, por se tratar de lei em sentido formal. A questão é a 

definição de “específica”, que deveria implicar exclusividade temática, a fim de garantir 

transparência fiscal (CORREIA NETO, 2016). Com efeito, a MP nº 638/2014, que tratava 

originariamente de incentivo fiscal de imposto sobre produtos industrializados (IPI) para o setor 

automotivo (Programa Inovar-Auto), passou a tratar também de Refis quando de sua conversão 

na Lei nº 12.996/2014, sendo que esta matéria que não possui pertinência temática com aquela 

que motivou a edição da MP, nem satisfaz os requisitos de relevância e urgência para tramitação 

de medidas provisórias. 

Ainda sobre a estimativa de impacto, é elucidativo observar seu tratamento nas 2ª e 3ª 

reaberturas do “Refis da Crise”. Quando da conversão da MP nº 627/2013 na Lei nº 

12.973/2014, o Congresso Nacional tentou estender a data de vencimento das dívidas que 

poderiam ser incluídas no Refis, conforme disposto no artigo 108 da MP. Contudo, tal 

ampliação foi vetada pela Presidência da República, ante a justificativa de que não foram 

apresentadas estimativas de impacto e compensações financeiras25. 

 
25 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Msg/VEP-111.htm 
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Nada obstante, pouco tempo depois, houve a conversão da MP nº 638/2014 na Lei nº 

12.996/2014: o respectivo PLV contemplou o “Refis da Copa” (reabertura do “Refis da Crise”) 

com a mesma ampliação da data de vencimento das dívidas, mas desta vez sem veto26. Por 

oportuno, frise-se que, apesar da inclusão/ampliação de vários outros incentivos fiscais no PLV, 

o Parecer Legislativo não apresentou nenhuma estimativa de impacto, afirmando que a MP não 

incorria em inadequação financeira ou orçamentária (CONGRESSO NACIONAL, 2014a). 

Ou seja: a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, que foi motivo 

para o veto da ampliação dos benefícios na 2ª reabertura do Refis em maio/2014, não impediu 

sua ampliação no mês seguinte. 

 

3.3 Aderência do Refis às melhores práticas de transparência 

 

 A análise do agendamento e da formulação do Refis permite que se verifique a aderência 

do programa em relação às práticas de transparência tratadas no capítulo anterior. Para tanto, 

adaptou-se o checklist elaborado pela ONU e pelo CIAT para elaboração de políticas de 

incentivos fiscais, incluindo alguns critérios de outros organismos multilaterais, de forma a 

aplicá-lo ao Refis. O modelo visa a assegurar que o desenho legal do benefício fiscal seja 

consistente com a política subjacente (UNITED NATIONS; CIAT, 2018). 

 Adotando as mesmas razões explicitadas no item 4.2.2, optou-se por aplicar o checklist 

apenas aos dois últimos Refis, quais sejam, o de 2014 (“Refis da Copa”), disciplinado pelas 

Leis nº 12.996/2014 e 11.941/2009, e o de 2017 (“Pert”), disciplinado pela Lei nº 13.496/2017. 

 Como já mencionado, embora o Refis não seja um incentivo fiscal propriamente dito, 

possui algumas semelhanças que, para os fins deste estudo, autorizam a aplicação de alguns dos 

critérios elencados pela ONU e pelo CIAT para a formulação de uma boa política. Foram 

selecionados vinte critérios, separados em seis áreas de abrangência: política, autoridade 

responsável, base legal, perfil dos beneficiários, transparência e compliance. 

 Para verificar se os critérios foram ou não atendidos na formulação do Refis de 2014 e 

de 2017, foram consultados os respectivos diplomas legais, portarias regulamentadoras, 

exposições de motivos das MPs e pareceres legislativos dos PLVs. 

 Observando-se a Tabela 4, é possível perceber que metade dos critérios atinentes ao 

perfil dos beneficiários não foi atendida e que nenhum dos critérios relacionados com 

transparência foi atendido. 

 
26 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Msg/VEP-164.htm 
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Ressalte-se que, apesar de o prazo de adesão ao programa ser determinado, o que 

impediria a concessão de renúncias fiscais a qualquer tempo, o fato de o Refis ser repetido com 

frequência acaba anulando o que poderia ser considerado atendimento à boa prática de 

estabelecer sunset provision (ver item 2.2.1.1). 
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Tabela 4: Avaliação da formulação dos Refis de 2014 e de 2017 

 

 

Nº Área Critério Atende
Atende 

parcialmente
Não Atende Justificativa Observações

1
Descrever quem desenvolve, o tipo 
de benefício, o prazo, o motivo e 
quais débitos estão envolvidos

x

Quem: Ministério da Economia (RFB e PGFN); 
Tipo de benefício: perdão fiscal; Prazo: 15 anos; 
Motivos: crise econômica, aumento da arrecadação 
e regularização fiscal; O que: débitos tributários e 
não tributários cobrados pela União, vencidos até 
determinada data

art. 1º da Lei nº 11.941/2009;      
art. 2º, § 1º da Lei nº 12.996/2014; 
art. 1º da Lei nº 13.496/2017

2

Apresentar justificativas 
econômicas e sociais, com 
metodologia usada nas estimativas, 
bem como possíveis externalidades

x

As exposições de motivos das MPs apresentaram 
justificativas econômicas e algumas estimativas, 
mas não apresentaram a metodologia utilizada nem 
possíveis externalidades. Os pareceres legislativos 
dos PLVs não apresentaram novas estimativas, após 
a alteração da proposta inicial.

ver item 2.3.2.2.2

3

Avaliar constantemente o 
programa, para verificar se está 
produzindo os resultados que o 
justificam

x Não foi encontrada previsão legal.

4
Designar as autoridades 
responsáveis pelo desenho e 
acompanhamento do programa

x RFB e PGFN, órgãos do Ministério da Economia
art. 1º da Lei nº 11.941/2009;      
art. 2º da Lei nº 12.996/2014;      
art. 1º da Lei nº 13.496/2017

5

Atuação coordenada entre as 
autoridades responsáveis, caso o 
programa envolva outros 
Ministérios e agências reguladoras

Não se aplica nos programas analisados. Pode ser 
aplicado em programas como o PROIES e o 
PROFUT.

6
Elaborar lei específica, de acordo 
com art. 150, § 6º da CF

x
Embora o Refis sempre conste de leis específicas 
sobre matéria tributária, não há exclusividade 
quanto ao assunto tratado na lei.

Além do Refis, a Lei nº 
12.996/2014 trata de incentivo 
fiscal (IPI) para o setor automotivo 
(Programa Inovar-Auto).

7
Detalhar as condições e requisitos 
dos benefícios

x
RFB e PGFN elaboram portarias detalhadas para 
regulamentar os benefícios.

Portaria PGFN/RFB nº 13/2014; 
Portaria PGFN/RFB nº 1.064/2015; 
Portaria PGFN nº 690/2017

8
Aferir o impacto que um benefício 
produz em outro benefício, bem 
como na aplicação das regras gerais

x Não foi encontrada previsão legal.

Política

Autoridade 
responsável

Base legal
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Fonte: elaboração própria, com base em ONU e CIAT (2018), De Renzio (2019b) e Ross (2018b). 
 

9 Público-alvo x Pessoas físicas e jurídicas com dívidas federais
art. 1º da Lei nº 11.941/2009;       
art. 1º, § 1º da Lei nº 13.496/2017

10
Prever hipótese de grupo 
empresarial

x
Como as adesões são realizadas pelo CNPJ matriz, 
não há impedimento a que empresas ativas de um 
mesmo grupo façam várias adesões.

11
Prever mudança de situação 
cadastral

x

A empresa pode perder os benefícios se for 
declarada inapta, mas não há alteração nos 
benefícios se a pessoa jurídica passar por 
incorporação, fusão ou cisão.

art. 9º da Lei nº 13.496/2017

12

Prever requisitos subjetivos para 
usufruir dos benefícios, para 
atender quem realmente precisa do 
benefício para sua recuperação 
fiscal

x
Os requisitos para graduação dos benefícios são 
objetivos, levando em consideração as 
características da dívida.

art. 2º da Lei nº 12.996/2014;      
art. 3º da Lei nº 13.496/2017

13
Compartilhamento de informações 
entre a Administração Tributária e 
a agência reguladora

Não se aplica aos programas analisados.

14
Privilegiar a transparência quando 
em confronto com sigilo fiscal

x

Nos programas analisados, não há previsão de 
publicação dos montantes de renúncia por empresa 
beneficiária. Como regra geral, o art. 198, § 3º, III 
do CTN dispõe que não há vedação para a 
divulgação de informações relativas a 
parcelamentos, o que poderia abranger as renúncias 
fiscais do Refis.

Está em tramitação na Câmara dos 
Deputados o PLP nº 162/2019 
(PLS nº 188/2014), para alterar o 
art. 198 do CTN e permitir a 
divulgação das pessoas jurídicas 
beneficiárias de  renúncias fiscais 
de natureza setorial, reforçando a 
prevalência da transparência sobre 
o assunto.

15
Apresentar relatório com as 
renúncias fiscais e efetividade do 
programa

x
Existe previsão de publicação apenas das 
estimativas, e não das renúncias efetivas ou da 
efetividade do programa.

art. 14 da Lei nº 13.496/2017

16
Cronograma de avaliações e 
resultados

x Não foi encontrada previsão legal.

17
Apresentar indicadores de 
performance para avaliação

x Não foi encontrada previsão legal.

18
Penalidades em casos de fraude e 
simulação

x
O beneficiário pode ser excluído do programa, mas 
não há vedação a que participe de um novo Refis.

art. 9º, III da Lei nº 13.496/2017

19
Prever perda de benefícios para 
aqueles que não cumprirem o 
acordo

x
Se o beneficiário descumprir o acordo, a dívida é 
cobrada integralmente, abatidos os pagamentos 
realizados até a data da rescisão.

art. 9º, § 1º da Lei nº 13.496/2017  

20
Impedir participação em programas 
posteriores

x
Apesar de existir previsão legal de impossibilidade 
de participar de novos programas, os Refis 
subsequentes sempre excepcionaram essa regra.

art. 1º da Lei nº 11.941/2009;      
art. 1º § 4º, IV e art. 11, § 1º da Lei 
nº 13.496/2017

Compliance

Transparência

Perfil dos 
beneficiários
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4 AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO FISCAL 

 

 Embora incluída como uma fase no ciclo de políticas, a avaliação não está restrita a um 

único estágio, sendo aplicável em todo o processo de elaboração da política, podendo se 

consubstanciar não apenas em estudos científicos, como também em relatórios de 

monitoramento do governo e de agências de auditoria (JANN; WEGRICH, 2007). 

 Nesta seção, são abordados os principais estudos encontrados sobre o Refis, 

explicitando as razões de escolha da variável dependente para, em seguida, analisar o impacto 

do Refis de forma a verificar se o programa atende ao interesse público. 

 

4.1 A escolha da variável dependente e os principais estudos sobre Refis 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, três objetivos principais são apresentados 

quando da elaboração de um Refis, sejam eles, o aumento da arrecadação, a regularização da 

situação fiscal das empresas e a geração/manutenção de empregos. 

O aumento da arrecadação está diretamente relacionado com interesse público no que 

tange à disponibilidade de recursos públicos, especialmente quanto a dívidas que não seriam 

recuperadas de outra forma, nos casos em que o devedor não possui capacidade de pagá-las. De 

toda forma, por já existirem alguns estudos sobre a variável arrecadação, considerou-se aqui 

que o estudo quedaria mais relevante se analisasse uma das outras duas variáveis.  

No que concerne à regularização da situação fiscal das empresas, poderia ser elaborado 

um diagnóstico da performance econômico-financeira das empresas participantes do programa. 

No entanto, embora a sobrevivência de uma empresa possa implicar considerável impacto 

econômico, de outro giro, pode significar mero atendimento a interesses privados, quando 

desassociada do efeito produzido para a sociedade. 

Assim, por representar de forma mais explícita o atendimento do interesse público, 

definiu-se como variável de resultado a geração/manutenção de empregos. É de se ressaltar que, 

embora as relações de trabalho estejam passando por profundas transformações nos últimos 

anos (LIMA et al., 2019), reputa-se que eventual influência das referidas transformações é 

mitigada pelos métodos utilizados nesta dissertação (ver item 4.2.5). 

Frise-se, por oportuno, que não faz parte do escopo desta dissertação analisar a 

geração/manutenção de empregos no âmbito macroeconômico do Brasil. Este estudo limita-se 

a investigar a efetividade do Refis sobre o emprego nas empresas participantes do programa, 

sendo que a variável emprego foi escolhida não apenas devido ao seu viés econômico, mas 
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sobretudo por seu viés social e, especialmente, por implicar impacto direto sobre a arrecadação 

do FGTS27, cujos débitos são administrados pela PGFN. 

Nesse âmbito, analisando-se os efeitos, sobre o número de empregos, de uma política 

que envolve renúncias fiscais, o Poder Público pode direcionar de forma mais acurada os 

esforços na gestão de valores que pertencem aos trabalhadores e que são revertidos em benefício 

de toda a sociedade. Isso porque os recursos do FGTS são aplicados, em parceria com o Poder 

Público, para amenização do déficit habitacional do país, bem como para melhoria das 

condições de saneamento básico e infraestrutura urbana. 

Expostas as razões para a escolha da variável dependente, passa-se à análise dos 

principais estudos relacionados com o Refis. 

 

4.1.1 Efeitos do Refis sobre arrecadação e comportamento dos contribuintes 

 

A expectativa de abertura de um novo Refis influencia negativamente a arrecadação 

espontânea de tributos (tax compliance), o que é chamado de “efeito Refis” (FABER; SILVA, 

2016), uma vez que os contribuintes acabam adquirindo a percepção de que os perdões serão 

oferecidos novamente. Outrossim, apesar de os contribuintes buscarem regularizar os tributos 

já vencidos e não pagos, ao mesmo tempo, tendem a não arrecadar espontaneamente os tributos 

a vencer, exercendo influência negativa sobre os contribuintes adimplentes (CASTRO; 

SCARTASCINI, 2019; VILLALBA, 2017). 

O FMI afirma que, além de criar tais incentivos perversos, especialmente em razão de 

pressões de diversos grupos de interesses, a concessão de perdões fiscais já foi identificada 

como nociva mesmo em momentos de crise econômica, posto que também não aumentam a 

arrecadação em longo prazo (BAER; LE BORGNE, 2008; BRONDOLO, 2009). Por outro lado, 

apesar de não recomendar a adoção de perdões fiscais em períodos de crise econômica, o FMI 

considera que o alongamento do prazo para pagamento das dívidas em até dois anos não é uma 

medida nociva (BRONDOLO, 2009). 

No mesmo sentido, a OCDE (2014) realizou estudo comparativo entre 27 países e 

constatou que a maioria adota o prazo de 12 a 24 meses para pagamento de dívidas, mediante 

oferecimento de garantia, não havendo notícia de prazos superiores a 60 meses, que é o prazo 

 
27 O FGTS é constituído, essencialmente, por depósitos mensais feito pelo empregador na conta vinculada de cada 
um de seus empregados e corresponde a 8% do salário do funcionário. 
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comum de parcelamento no Brasil28. No Refis, este prazo pode chegar a 15 anos29, ou mesmo 

20 anos, como ocorreu com setores específicos (instituições de ensino superior e entidades 

desportivas, por exemplo). 

Dessa forma, assim como fazem com a sonegação fiscal (PLUTARCO, 2012), as 

empresas usam os programas de parcelamentos, sejam aqueles com perdões fiscais (Refis) ou 

sem perdões fiscais (parcelamento ordinário) como estratégia de financiamento e investimentos 

(LIMA; WILBERT; SERRANO, 2017; REZENDE; DALMÁCIO; RATHKE, 2018), visto que 

o não pagamento de tributos passa a ser considerado como uma forma de geração de lucros, 

incentivando um comportamento de risco moral (GONÇALVES, 2018). Nesse contexto, 

também deve ser considerado o desenho do programa, posto que quanto mais dilatado o prazo 

para pagamento e menores as taxas de juros das prestações, maior a evasão fiscal (PAES, 2012). 

Villalba (2017) afirma que a repetição na concessão de perdões fiscais indica uma 

inabilidade do governo de aplicar sanções e de superar a própria rigidez estrutural que dá origem 

aos problemas arrecadatórios. Dessa forma, através dos perdões fiscais, que aumentam a 

arrecadação apenas no curto prazo, o governo se utiliza de sua própria ineficiência para adiar 

as reformas necessárias à melhoria dos mecanismos de sanção do sistema tributário. 

Outros estudos analisam a arrecadação do próprio programa de recuperação fiscal. 

Inicialmente, ocorre um grande aumento de ingressos nos cofres públicos, em razão do alto 

número de contribuintes que aderem ao Refis em busca dos benefícios oferecidos (PAES, 2014). 

Entretanto, são poucos os contribuintes que aderem ao Refis e conseguem quitar suas dívidas 

(RFB, 2017; MORAIS; MACEDO; BORGES, 2011). A maioria dos contribuintes é excluída 

por inadimplência ou opta por incluir a dívida parcelada em outro programa de parcelamento, 

seguindo a linha do que Faber e Silva (2016) chamam de “efeito expectativa”. Isso porque “a 

certeza do próximo programa e a consequente possibilidade de rolar a dívida é mais atrativa do 

que qualquer redução oferecida” (RFB, 2017), o que gera incentivos perversos. 

Tal comportamento também foi identificado pelo TCU no Acórdão 2.497/2018: 

(...) a larga maioria de exclusões [procedimento administrativo por meio do 
qual o contribuinte perde os benefícios do programa, geralmente em razão de 
inadimplência de parcelas] ocorreu em anos em que outros parcelamentos 
especiais foram instituídos. Assim, é possível inferir que a recorrência na 
utilização do instituto, além de desestimular o cumprimento espontâneo e 
tempestivo das obrigações pelos contribuintes, ainda desestimula aqueles que 
parcelaram seus débitos a manter o regular pagamento das parcelas até a 
quitação da dívida (TCU, 2018a, p. 14). 

 
28http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/05/parcelar-tributo-atrasado-e-incomum-em-outros-
paises-diz-consultoria.html (O GLOBO, 2014). 
29 O único Refis que não apresenta prazo máximo é o do ano 2000. 
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Frise-se, por oportuno, que a preocupação com a influência negativa no comportamento 

dos contribuintes apareceu apenas nas Exposições de Motivos do Refis de 2003 e de 2006. Os 

documentos mais recentes ignoraram tal questão. 

 

4.1.2 Perfil dos beneficiários do Refis 

 

Considerando que um dos objetivos do Refis é a superação do cenário de crise 

econômica, por meio da geração/manutenção de empregos, faz-se necessário analisar o perfil 

das empresas que mais empregam no país, de maneira a aferir se o público-alvo da política está 

sendo efetivamente atingido. 

A Tabela 5 demonstra que as micro e pequenas empresas (MPEs) são responsáveis por 

mais da metade do número de empregos gerados no país (SEBRAE, 2018). 

 

Tabela 5: Número de empregos por porte da empresa 

 
Fonte: SEBRAE, 2018. 

 

Aqui os dados apontam para duas questões: uma relacionada com o número de 

contribuintes endividados no país e outra, com o perfil desses contribuintes. 

Com base em estudo realizado pela PGFN, o qual conclui que, em 2017, menos de 15% 

das sociedades empresariais ativas no país possuíam débitos inscritos em DAU, contrapõe-se 

“o senso comum de que é elevado o percentual das empresas brasileiras com dívidas fiscais” 

(TCU, 2018a). 

Nesse contexto, uma política que visa à manutenção do número de empregos em período 

de crise econômica deveria se concentrar em beneficiar as MPEs em situação fiscal periclitante, 

por representarem o maior número de empresas e, por conseguinte, o maior número de 

empregos gerados. Nada obstante, embora quase 90% dos devedores inscritos em DAU sejam 

micro e pequenas empresas, estas são responsáveis por pouco mais de 20% dos valores devidos, 

PORTE
MPE 17.777.617 52,4% 17.495.797 53,8% 16.902.495 54,5%
Micro 8.135.575 24,0% 8.133.855 25,0% 7.946.880 25,6%
Pequena 9.642.042 28,4% 9.361.942 28,8% 8.955.615 28,9%
MGE 16.145.926 47,6% 15.048.830 46,2% 14.120.985 45,5%
Média 5.087.249 15,0% 4.726.573 14,5% 4.434.558 14,3%
Grande 11.058.677 32,6% 10.322.257 31,7% 9.686.427 31,2%
TOTAL 33.923.543 100,0% 32.544.627 100,0% 31.023.480 100,0%

2014 2015 2016
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conforme dados de junho/2020, constantes da Tabela 6. Vale dizer, um reduzido número de 

grandes empresas concentra a maior parte da dívida em cobrança pela PGFN. 

Diante desse cenário de várias pequenas empresas com dívidas não tão vultosas, é 

preciso investigar se as renúncias do Refis atendem aos seus objetivos de manter empregos. 

Partindo do raciocínio lógico de que quanto maior a dívida, maior a renúncia, as grandes 

empresas deveriam ser as mais impactadas pelo Refis, com a geração/manutenção de muitos 

empregos. 

Todavia, segundo a RFB (2017), no que tange ao perfil dos beneficiários dos perdões 

fiscais, além de gerar concorrência desleal – por permitir, em alguns casos, que grandes 

devedores atestem regularidade fiscal mediante o pagamento de valores inexpressivos30 – a 

frequência com que são abertos programas de recuperação fiscal tem causado a sua utilização 

contumaz por grandes devedores. Dados do mencionado órgão apontam que mais de dois mil 

contribuintes com faturamento anual superior a R$ 150 milhões já participaram de três ou mais 

programas com benefícios fiscais. 

 

Tabela 6: Distribuição da DAU por porte de empresa em situação ativa 

Indicador 
Grande 
Devedor* 

Porte da 
Empresa 

Valor da Dívida por Devedor   
(em Reais) 

Qtde devedores 

Grande 
Devedor 

Não 
Informado 

62.469.569,16 0,00% 2 0,00% 

Microempresa 94.788.351.827,85 5,00% 1.147 0,06% 
Empresa 
pequeno porte 

38.706.152.458,81 2,04% 787 0,04% 

Demais 1.340.719.714.980,49 70,71% 9.718 0,55% 

Não Grande 
Devedor 

Não 
Informado 

38.560.545,95 0,00% 9 0,00% 

Microempresa 150.210.458.775,38 7,92% 1.363.244 76,50% 
Empresa 
pequeno porte 

109.708.926.944,76 5,79% 213.955 12,01% 

Demais 161.735.327.582,38 8,53% 193.151 10,84% 
TOTAL   1.895.969.962.684,78 100,00% 1.782.013 100,00% 

* Devedores cuja dívida ultrapassa R$ 15 milhões. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados referentes a junho/2020 obtidos junto à PGFN. 
 

Em regra, os maiores devedores contam com grandes escritórios de assessoria tributária 

e, com isso, conseguem prolongar a discussão quanto aos valores devidos a título de tributo ou 

 
30 No “Refis da crise”, entre 2009 e 2011, bastava aos contribuintes optantes pagarem parcelas de R$ 100,00 para 
obterem Certidão de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, uma vez que ainda não estava concluída a 
etapa de consolidação da dívida. Esta etapa foi concluída em julho/2011 e apenas neste momento se soube 
efetivamente o valor devido. Com isso, durante dois anos, os contribuintes com as maiores dívidas puderam atestar 
uma falsa regularidade fiscal mediante o pagamento de valores inexpressivos (RFB, 2017). 
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mesmo quanto à sua existência. Quando um Refis é aberto, muitos desses contribuintes usam 

os descontos oferecidos para sanar suas contas com o Fisco (CGU, 2016). Nesse sentido, o 

Refis pode ser considerado menos efetivo que o parcelamento convencional em sua capacidade 

de incrementar a arrecadação tributária federal, tendo em vista que os contribuintes que 

quitaram suas dívidas através do Refis o fizeram à vista ou em menos tempo do que o previsto 

para o parcelamento convencional (CGU, 2017; O ESTADO DE SÃO PAULO, 2018b). 

Ou seja: um contribuinte que tem capacidade de pagamento e está em dívida pode aderir 

ao parcelamento da mesma forma que aquele que está à beira de uma recuperação judicial e não 

teria condições de arcar com os débitos que possui. Sendo assim, segundo o TCU (2018a), é 

essencial uma análise prévia do perfil do contribuinte, de forma a identificar a possibilidade de 

recuperação dos valores sem necessidade de concessão de todas as reduções previstas nos Refis. 

 No mesmo sentido, o FMI afirma que, ainda que a tendência seja de aumento de dívidas 

durante períodos de crise econômica, é necessário que sejam adotadas medidas coercitivas, para 

não beneficiar os contribuintes que possuem capacidade de pagamento, mas que se recusam a 

cumprir suas obrigações (BRONDOLO, 2009). 

De outro giro, em relação às dívidas irrecuperáveis, considerando que deixam de ser 

reconhecidas como ativos do Balanço Geral da União, conforme Portaria MF nº 293/201731, os 

benefícios fiscais do Refis poderiam auxiliar na sua recuperação, aumentando a arrecadação 

federal com valores considerados perdidos. Nada obstante, a falta de focalização dos programas 

em relação às dívidas irrecuperáveis acaba favorecendo os contribuintes que não precisam de 

benefícios fiscais para superar o contexto de crise econômica. Nesse mister, seria necessária 

uma análise acerca da recuperabilidade das dívidas incluídas nos programas, a fim de aferir sua 

efetividade para o aumento da arrecadação. 

Como forma de mitigar os efeitos deletérios do Refis, foi promulgada a Lei nº 

13.988/2020 (Transação Tributária), decorrente da conversão da MP nº 899/2019, que prevê a 

concessão de benefícios fiscais aos contribuintes que não podem arcar com seus débitos, à 

semelhança de modelo adotado nos Estados Unidos. Dessa forma, com benefícios diferenciados 

por porte de empresa e por setor econômico de atuação, entre outros, pretendem-se evitar os 

problemas identificados de utilização dos benefícios por devedores contumazes, conforme se 

observa na Exposição de Motivos da referida MP: 

A transação na cobrança da dívida ativa da União acarretará redução do 
estoque desses créditos, limitados àqueles classificados como irrecuperáveis 

 
31 Art. 13. Os créditos classificados com rating C e D sofrerão desreconhecimento do Balanço Geral da União e 
deverão permanecer em conta de controle até sua extinção ou reclassificação (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 
2017). 



61 
 

ou de difícil recuperação, incrementará a arrecadação e esvaziará a prática 
comprovadamente nociva de criação periódica de parcelamentos especiais, 
com concessão de prazos e descontos excessivos a todos aqueles que se 
enquadram na norma (mesmo aqueles com plena capacidade de pagamento 
integral da dívida). O modelo ora proposto possui bastante similaridade com 
o instituto do Offer in Compromise, praticado pelo Internal Revenue Service 
(IRS), dos Estados Unidos da América. Em suma, afasta-se do modelo que 
considera exclusivamente o interesse privado, sem qualquer análise casuística 
do perfil de cada devedor e, consequentemente, aproxima-se de diretriz 
alinhada à justiça fiscal, pautando o instituto sob o viés da conveniência e da 
ótica do interesse da arrecadação e do interesse público (MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA, 2019). 
 

Este desiderato consta expressamente da recente Portaria PGFN n° 9.917/2020, que 

regulamentou a Transação Tributária: 

Art. 3º São objetivos da transação na cobrança da dívida ativa da União: 
I - viabilizar a superação da situação transitória de crise econômico-financeira 
do sujeito passivo, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora e do 
emprego dos trabalhadores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 
sua função social e o estímulo à atividade econômica; 
II - assegurar fonte sustentável de recursos para execução de políticas 
públicas; 
III - assegurar que a cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa seja 
realizada de forma a equilibrar os interesses da União e dos contribuintes; 
IV - assegurar que a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa seja 
realizada de forma menos gravosa para União e para os contribuintes; 
V - assegurar aos contribuintes em dificuldades financeiras nova chance para 
retomada do cumprimento voluntário das obrigações tributárias correntes 
(PGFN, 2020). 
 

Por oportuno, ainda que não seja objetivo desta dissertação tratar do instituto da 

Transação Tributária, vale ressaltar que o art. 3º da recente Lei Complementar nº 174/202032 

dispõe que tal instituto não implica renúncia fiscal, não estando sujeito à restrição prevista no 

art. 14 da LRF, por se tratar de concessão de ambas as partes na resolução de um litígio 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019). 

 

4.1.3 A relação entre benefícios fiscais e empregos 

 

Denominador comum entre os organismos internacionais e países analisados 

anteriormente, a avaliação do impacto dos benefícios fiscais é essencial para aferir a sua 

relevância na consecução do interesse público, de forma a verificar os efeitos no 

comportamento das empresas que se beneficiaram e se os impactos se coadunam com os 

 
32 Art. 3º A transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública não caracteriza 
renúncia de receita para fins do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (BRASIL, 
2020b). 
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objetivos da política que implementou a renúncia fiscal (CAIUMI, 2011). 

Conforme já mencionado, um dos motivos que fundamenta a abertura de um novo 

programa de recuperação fiscal no Brasil é a existência de um contexto de crise econômica, em 

que a concessão de perdões fiscais serviria tanto para o aumento da arrecadação, quanto como 

motor para regularização do passivo das empresas endividadas, permitindo que voltassem a 

gerar empregos. 

Embora não possam ser consideradas incentivos fiscais porque não buscam estimular 

situações futuras, as renúncias fiscais do Refis visam a beneficiar determinado comportamento 

já consumado, por razões superiores de ordem econômica (BOMFIM, 2015). Nesse contexto, 

porque o objetivo mediato desses perdões fiscais o aproxima, em alguma medida, dos 

incentivos fiscais, buscou-se por referências que tratassem, de forma ampla, da relação entre 

benefícios fiscais e geração de empregos. 

Em revisão da literatura, foram encontrados estudos tanto no sentido da existência de 

uma associação positiva quanto de uma associação negativa entre as mencionadas variáveis 

(por todos, HANSON, 2019). Segundo Bernini e Pellegrini (2011), embora haja vários estudos 

sobre os efeitos dos incentivos fiscais, as evidências empíricas são frequentemente 

contraditórias, denotando as dificuldades na realização de uma avaliação rigorosa nessa área, 

em especial devido às limitações na obtenção de dados e à necessidade de isolar os efeitos da 

política através da criação de um grupo de controle, a fim de evitar vieses e problemas de 

endogeneidade.  

Quando bem planejados e avaliados, tais incentivos são elementos-chave no 

fortalecimento econômico de um país, de vez que encorajam empresas a criar empregos e fazer 

investimentos que não fariam caso o incentivo não existisse (THE PEW CHARITABLE 

TRUSTS, 2017). Para isso, devem-se comparar os resultados dos benefícios com os resultados 

de potenciais alternativas. 

O principal problema, neste contexto, é identificar as hipóteses em que os resultados 

derivaram efetivamente do programa de incentivo. Se os novos empregos, por exemplo, forem 

criados mesmo sem os incentivos fiscais concedidos justamente para a sua criação, então os 

incentivos não eram necessários e poderiam, portanto, ser destinados a outras políticas 

(GOBILLON; MAGNAC; SELOD, 2012; OPEGA, 2019).  

Dentre os autores que identificam uma associação positiva entre incentivos fiscais e 

geração de empregos estão De Simone, Lester e Raghunandan (2019). Os autores ressaltam, 

todavia, que alguns destes efeitos positivos parecem ser atribuíveis ao fato de que alguns locais 

concedem múltiplos incentivos, o que implicaria o alto custo da política, caso os incentivos 
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subsequentes sejam necessários para atingir os resultados econômicos desejados. 

Em sentido contrário, Neumark e Kolko (2010) afirmam que programas que concedem 

incentivos fiscais para o desenvolvimento de determinadas regiões são ineficazes para a criação 

de empregos. 

No Brasil, o impacto de renúncias fiscais sobre o emprego foi estudado pelo Ipea. No 

que concerne à desoneração da folha de pagamentos, prevista na Lei nº 12.546/201133, o estudo 

revisa a literatura sobre o assunto, apontando as controvérsias que envolvem benefícios fiscais 

e emprego, e conclui pela inexistência de evidências robustas de efeitos positivos da renúncia 

fiscal sobre a geração de empregos (GARCIA; SACHSIDA; CARVALHO, 2018). 

Quanto à desoneração do IPI, o estudo do Ipea também aponta que a desoneração teve 

efeito nulo sobre o emprego, asseverando que “a falta de transparência e de avaliação criteriosa 

na concessão e na renovação dos benefícios, com o risco da captura da política por grupos de 

interesse e da distorção na alocação dos incentivos, pode gerar ineficiências financiadas por 

toda a coletividade” (GERACY; CORSEUIL; SILVEIRA, 2019, p. 7). 

É possível perceber que, apesar de existir estreita relação entre a concessão de benefícios 

fiscais e a geração/manutenção de empregos, há grande dificuldade em aferir se os impactos 

são positivos ou negativos, razão pela qual o presente trabalho se mostra relevante. 

 

4.2 Dados e método 

 

Com vistas a elaborar a avaliação de impacto, descrevem-se, a seguir, a população de 

empresas beneficiárias do Refis, as limitações do estudo, as fontes, tratamento e limitações das 

bases de dados, apresentando a estratégia de identificação dos modelos estatísticos utilizados. 

 

4.2.1 População de empresas beneficiárias do Refis  

 

 A dívida tributária federal é administrada pela RFB e pela PGFN. Apesar de os Refis 

abrangerem débitos administrados por ambos os órgãos, interessa-se aqui pelo estoque 

administrado pela PGFN, a quem compete a gestão dos débitos inscritos em Dívida Ativa da 

União (DAU) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). As dívidas34 dos 

 
33 A desoneração da folha de pagamentos é caracterizada pela substituição dos 20% de contribuição patronal ao 
regime de previdência incidentes sobre a folha de pagamentos por uma contribuição entre 1% e 2%, incidente 
sobre o faturamento das empresas. 
34 As dívidas cobradas pela PGFN podem ser de origem tributária, não-tributária e fundiária (referentes ao FGTS), 
conforme disposto no art. 39 da Lei 4.320/1964 e no art. 2º da Lei 8.844/1994. 
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contribuintes perante o Fisco são analisados pela PGFN quanto à sua legalidade, regularidade, 

certeza e liquidez para, então, serem cobrados de forma amigável (fase administrativa) ou 

forçada (fase judicial). 

 Desde o ano 2000, quando foi criado o primeiro Refis, milhares de contribuintes 

aderiram aos programas de recuperação fiscal, como pode ser observado na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Quantidade de adesões a Refis anteriores 

 
Fonte: RFB (2017). 

 

O Refis de 2009 (Lei n° 11.941/2009), que teve mais de 500 mil adesões de contribuintes 

(RFB, 2017), pode ser considerado um divisor de águas no que concerne à concessão de 

benefícios fiscais nos parcelamentos especiais, porque permitiu ao contribuinte escolher os 

débitos que queria parcelar. 

Antes de 2009, havia apenas uma etapa a ser cumprida pelo contribuinte que quisesse 

participar do programa. Isso porque, uma vez que o contribuinte protocolasse o requerimento 

de adesão ao Refis, todas as suas dívidas exigíveis (ou seja, dívidas que não estivessem com a 

cobrança suspensa) eram incluídas no programa35. 

 A partir de 2009, a manifestação de vontade do contribuinte foi separada em duas etapas. 

Para fazer jus aos benefícios do Refis, o contribuinte precisava aderir e, em momento posterior, 

escolher quais de suas dívidas gostaria de incluir no programa. Ou seja: não havia mais a 

obrigatoriedade de inclusão de todas as dívidas exigíveis no Refis. Essa segunda etapa é 

chamada de consolidação. 

 Dessa forma, apenas o universo de devedores que cumpriu as duas etapas poderia, no 

futuro, ser beneficiado com as renúncias do Refis. Considerando que, além dos perdões fiscais, 

o contribuinte pode realizar o pagamento do restante de sua dívida em até quinze anos, os 

benefícios fiscais só são efetivamente concedidos àqueles que quitam o parcelamento. Os 

contribuintes inadimplentes são excluídos do programa e perdem os benefícios. 

 
35 Art. 2º, § 3º da Lei nº 9.964/2000; art. 4º da Lei nº 10.684/2003; art. 1º, § 1º da MP nº 303/2006. 



65 
 

 

4.2.2 Limitações e escolha do programa a ser avaliado 

 

 Para selecionar o Refis a ser avaliado, foi necessário considerar qual deles possui menos 

limitações, tanto em relação à obtenção de dados, quanto em relação ao período a ser analisado. 

 Os Refis de 2000, 2003 e 2006 apresentam grandes dificuldades na obtenção de dados 

gerenciais, por serem mais antigos. Ademais, existem poucos devedores que estejam ativos 

nesses programas atualmente, devido à frequente migração dos Refis mais antigos para os mais 

recentes (RFB, 2017). 

 Quanto ao Refis de 2009, por ser o primeiro com a sistemática de duas etapas, o intervalo 

entre os dois momentos foi de quase dois anos (adesão em 2009 e consolidação em 2011), o 

que acabou levando muitos contribuintes a não cumprirem a segunda etapa, seja por falta de 

pagamento durante o período, seja por dificuldade de adaptação à nova sistemática. Conforme 

dados obtidos junto à PGFN, 57% dos pedidos de adesão ao Refis de 2009 para débitos inscritos 

em DAU foi cancelado por falta de cumprimento da segunda etapa. 

No Refis de 2014, além de o intervalo entre as duas etapas ter sido inferior a um ano, os 

contribuintes já estavam familiarizados com a necessidade de cumprir ambas as etapas para 

confirmar sua participação no programa. 

 Além disso, no Refis de 2009, havia muitas modalidades disponíveis para escolha pelos 

contribuintes, o que gerou inconsistências e necessidade de intervenção manual para ajustes, 

prejudicando a higidez dos dados. No Refis de 2014, havia menos modalidades disponíveis e, 

portanto, menos margem para inconsistências. 

 Restam como opções, portanto, os programas de 2014 e de 2017. 

 Em relação ao período cujo impacto será avaliado, foram encontradas algumas 

limitações. 

Para o Refis de 2017, poderia ser analisado o impacto no período de 2018-2019. 

Todavia, em novembro de 2017, entrou em vigor a Lei n° 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). 

Tendo em vista as grandes alterações que tal diploma legal realizou nas relações de trabalho e 

o pequeno lapso temporal decorrido desde a promulgação da lei até o momento de realização 

desta pesquisa, há poucos dados e estudos sobre o seu impacto em diversos setores, 

especialmente sobre a relação entre o emprego e a crescente “pejotização”36 (DUQUE; 

 
36 O termo “pejotização” tem sido usado para se referir à contratação de serviços exercidos por pessoas físicas por 
meio da constituição de pessoa jurídica, visando a disfarçar eventual relação de trabalho e, dessa forma, afastar o 
pagamento de encargos trabalhistas. 
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DAMASCENO, 2019), o que poderia afetar sobremaneira a análise quanto aos anos de 2018 e 

2019. 

Já o Refis de 2014 poderia ser avaliado pelo período 2015-2019. Como a primeira 

rodada de exclusão de contribuintes inadimplentes desse programa ocorreu em fevereiro de 

2018 – justamente para atender aos diversos requerimentos daqueles que desejavam migrar suas 

dívidas para o Refis de 2017 – tem-se pelo menos três anos (2015, 2016 e 2017) de benefício 

ininterrupto às empresas que aderiram ao programa, com parcelas de valor reduzido e a 

possibilidade de quitar dívidas com vultosos descontos. Ademais, nesse caso, estaria mitigada 

a influência da Reforma Trabalhista, que entrou em vigor apenas no final do ano de 2017. 

Por todo o exposto, optou-se pela avaliação de impacto do Refis de 2014 na 

geração/manutenção de empregos nos anos de 2015, 2016 e 2017. 

 

4.2.3 Fontes e tratamento dos dados 

 

 Esta pesquisa utilizou dados secundários obtidos de duas fontes principais. A primeira 

base de dados foi obtida junto ao sistema DW-PGFN, que possui informações gerenciais acerca 

das empresas que incluíram suas dívidas no Refis de 2014.  

Por oportuno, em relação ao tipo de dívida incluída nos programas, é de se ressaltar que 

os débitos administrados pela PGFN não são controlados em um único sistema37. Assim, por 

representar mais de 75% do estoque da DAU (PGFN, 2016, 2019) e possuir bases de dados 

mais completas, são utilizadas neste estudo informações referentes a empresas que possuem 

dívidas tributárias não previdenciárias e dívidas de natureza não tributária. Ou seja: não são 

aqui abordadas as dívidas relativas ao não pagamento das contribuições previdenciárias, 

previstas no art. 195, I, “a” e II da CF. 

A segunda é a base de microdados identificados da Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais), obtida mediante acordo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com a Coordenação 

Geral de Estatísticas do Trabalho do extinto MTE. A base Rais recebida inclui informações 

censitárias sobre vínculos empregatícios no Brasil entre 2003 e 2017. A base Rais-

estabelecimento contém informações das empresas, tais como a quantidade de vínculos ativos 

por CNPJ no final do ano base, Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

natureza jurídica, entre outras. 

 
37 Com a Lei n° 11.457/2007, foi criada a “Super Receita”, que passou para a RFB e para a PGFN a cobrança das 
dívidas previdenciárias, antes efetuada pelo INSS. Com isso, tais órgãos passaram a lidar com dois sistemas 
diferentes para gerenciamento das dívidas. 
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 Para a extração dos dados no sistema DW-PGFN, selecionou-se como atributo principal 

de busca o indicador de adesão ao Refis de 2014 em cada débito sob responsabilidade da PGFN. 

Todavia, tal indicador informa apenas qual empresa cumpriu a primeira etapa. Para obtenção 

da relação de contribuintes que cumpriram as duas etapas, foi necessário incluir como atributo 

de busca as ocorrências dos débitos, posto que as dívidas incluídas no Refis passavam para a 

situação “parcelamento L12996”. A extração foi realizada no dia 26/6/2020, com dados 

atualizados até 05/6/2020. 

 O programa teve 136.419 pessoas jurídicas optantes, das quais 69.090 cumpriram as 

duas etapas para adesão ao Refis (população do grupo de tratamento) e 67.329 empresas 

cumpriram apenas a primeira etapa (população do grupo de controle). Frise-se que a adesão ao 

programa era realizada apenas pelo estabelecimento matriz da empresa, mas abrangia débitos 

das filiais correspondentes, bem como de outras empresas vinculadas, como as baixadas por 

incorporação. 

 Após a extração na forma acima indicada, esta base de dados validada foi cruzada com 

a Rais, para a obtenção dos dados dos empregados com contrato de trabalho ativo em cada uma 

das empresas que realizou adesão ao Refis de 2014. Contudo, das 136.419 pessoas jurídicas 

optantes do programa, foram encontrados dados disponíveis na Rais referente ao ano de 2014 

para 59.058 empresas, das quais 30.629 constituem a amostra inicial do grupo de tratamento e 

28.429 do grupo de controle.  

Por fim, foram excluídas as pessoas jurídicas de direito público e as sociedades sem fins 

lucrativos. Após a aplicação deste filtro, a amostra final dos grupos de tratamento e controle 

contou 29.941 e 27.587 empresas, respectivamente. Sendo assim, a amostra do grupo de 

tratamento utilizada neste estudo corresponde a 43% da população de pessoas jurídicas que 

cumpriram as duas etapas para adesão ao Refis. 

 A ausência de dados na Rais pode ser explicada pelo fato de que, a despeito de a situação 

cadastral da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) estar ativa, a empresa 

pode apresentar à RFB declaração de inatividade, ou mesmo deixar de apresentar declaração, 

sendo que a atualização da situação cadastral da pessoa jurídica na RFB pode demorar a 

ocorrer38. Ademais, mesmo quando não teve empregado ao longo de determinado ano, a 

empresa deve apresentar declaração Rais negativa, obrigação que é descumprida com 

frequência. 

 
38 Art. 29 da Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018 (2018). 
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 De forma a ter uma evidência mais robusta para essa explicação, os dados da Rais foram 

cruzados com os dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), que é a 

declaração obrigatoriamente apresentada por qualquer fonte pagadora sobre rendimentos pagos 

a pessoas físicas. À exceção dos casos de fraude e de simulação, considerando a não 

apresentação da Rais como indício de que a empresa estaria em situação fiscal difícil ou 

praticamente inativa, a Dirf também deixaria de ser apresentada. Como resultado desse 

cruzamento, 90% das empresas optantes que não apresentaram a Rais deixaram igualmente de 

apresentar a Dirf, o que respalda a explicação acima apontada. 

Com base nesse mesmo motivo, para não enviesar a pesquisa, optou-se por não utilizar 

neste estudo apenas as empresas que possuíam série completa de dados na Rais para os anos 

em análise. Isso porque o descumprimento da obrigação de apresentar declarações pode ser 

considerado um indício de que a empresa está em situação fiscal delicada. Comparando as 

empresas que deixaram de apresentar a declaração tanto no grupo de tratamento quanto no 

grupo de controle, nota-se que o número de empresas que deixaram de apresentar declaração é 

aproximadamente 15% menor no grupo de tratamento, o que poderia indicar um efeito positivo 

do Refis para empresas que não podem arcar com seus débitos, ajudando-as a sair de uma 

possível situação de insolvência. 

Em eventual análise apenas das empresas com série completa de dados, o efeito do Refis 

poderia ser mascarado pelo fato de as empresas analisadas serem apenas aquelas que 

apresentam regularmente todas as suas declarações fiscais, indicando que estariam em boa 

situação e que, portanto, não precisariam dos benefícios do Refis para se manterem ativas e 

gerando empregos. 

 Os softwares utilizados para tratamento e análise dos dados foram Stata 14 e Excel. 

 

4.2.4 Operacionalização das variáveis e hipóteses de pesquisa 

 

 Para os fins deste estudo, será considerada como variável dependente o número de 

empregados no CNPJ-raiz para as amostras de tratamento e controle. 

 O conjunto de variáveis independentes inclui as características observáveis das 

empresas, como Unidade da Federação (UF) do domicílio fiscal do estabelecimento matriz, 

setor econômico de atuação (CNAE), porte da empresa, natureza jurídica, percentual de dívida 
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parcelada e histórico de adesão a Refis anterior39. A definição operacional de cada variável 

utilizada consta da Tabela 8. 

 A partir do referencial teórico e de acordo com os objetivos do programa, a expectativa 

é a de que o Refis tenha produzido impacto positivo no número de empregados das empresas 

participantes, portanto a hipótese 1 estabelece:  

H1 = O Refis produz efeito sobre o número de empregados de uma empresa. 

Algumas heterogeneidades importantes serão exploradas. O referencial teórico indica 

que são as grandes empresas as que mais se beneficiam das renúncias do Refis e que a repetição 

de Refis possui efeito negativo no comportamento das empresas, uma vez que elas passam a 

utilizar o programa para rolar a dívida, e não como mecanismo de recuperação da sua situação 

fiscal. Assim, foram formuladas as hipóteses 2 e 3: 

H2 = O efeito do Refis sobre o número de empregados é maior para as grandes empresas. 

H3 = O efeito do Refis sobre o número de empregados é maior para empresas que não 

participaram de Refis anterior. 

Tabela 8: Relação das variáveis utilizadas no estudo 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

4.2.5 Estratégias de identificação 

 

 O desenho de pesquisa deste estudo é um quase-experimento, uma vez que não foi 

possível compor o grupo de tratamento de forma randomizada para, em seguida, proceder ao 

 
39 A participação em Refis anterior não implica acúmulo dos benefícios, uma vez que se o contribuinte for excluído 
de determinado Refis, ele perde os benefícios do programa. 

Variável Descrição Fonte
UF Unidade da Federação do domicílio fiscal da empresa beneficiária DW-PGFN

CNAE
Seção da atividade econômica da empresa beneficiária, segundo a
classificação CNAE 3 dígitos

DW-PGFN

porte_empr
Tamanho da empresa beneficiária, pelo seu faturamento anual bruto.
Microempresa possui faturamento anual inferior a R$ 360 mil e EPP
possui faturamento anual inferior a R$ 4,8 milhões

DW-PGFN

nat_jur Tipos de natureza jurídica de sociedades empresariais DW-PGFN

d_financ_anterior 
Dummy  que indica histórico de participação em Refis anterior, 
considerados os programas de 2000, 2003, 2006, 2009 e 2013

DW-PGFN

prop_divida
Proporção do valor parcelado em relação ao estoque da dívida no ano
de 2014

DW-PGFN

qt_vinc_rais_med  
Número de funcionários da empresa (CNPJ-raiz) no final do ano-base
da Rais. 

RAIS-ME
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tratamento da amostra e verificar posteriormente o seu impacto. Diante desta limitação 

metodológica, o contrafactual, que representa o grupo que não foi tratado, precisou ser 

simulado, o que é bastante comum no que tange à avaliação de políticas públicas (CAIUMI, 

2011). Isso foi possível com a técnica de pareamento por escore de propensão (propensity score 

matching). Esta técnica permite encontrar um grupo de controle que possui a distribuição das 

variáveis observáveis incluídas no pareamento similar à distribuição encontrada para o grupo 

de tratamento. Diante disso, o problema de viés de seleção amostral é mitigado (GERTLER et 

al., 2015). 

Após o pareamento dos grupos de tratamento e controle, o efeito do tratamento é 

calculado através do método de diferenças em diferenças, correspondendo à diferença entre a 

evolução da variável dependente após a intervenção nos grupos de tratamento e controle 

(CAIUMI, 2011). 

A combinação entre os dois métodos permite que se minimize o viés de seleção em 

características observáveis (através do pareamento) e o viés de seleção em características não 

observáveis que não mudam com o tempo (através de diferenças em diferenças). 

 

4.2.5.1 Grupos de tratamento e de controle 

 

 O grupo de tratamento é composto por 29.941 empresas que cumpriram as duas etapas 

iniciais do Refis de 2014, quais sejam, adesão e consolidação de dívidas administradas pela 

PGFN. A primeira etapa (adesão) ocorreu nos meses de agosto e novembro de 2014 (PGFN; 

RFB, 2014a). Já a segunda etapa (consolidação) ocorreu nos meses de setembro e outubro de 

2015 (PGFN; RFB, 2014b)40. 

 O grupo de controle foi obtido a partir de 27.587 empresas que cumpriram apenas a 

primeira etapa e, portanto, não puderam usufruir dos potenciais benefícios do Refis de 2014. O 

fato de tais empresas manifestarem a intenção inicial de participar do programa minimiza o viés 

de seleção quando da realização do pareamento. 

 

4.2.5.2 Pareamento 

 

Neste estudo, para mitigar eventual endogeneidade, utilizou-se o método propensity 

score matching (PSM), por meio do qual se calcula a probabilidade de uma empresa aderir ao 

 
40 O período de consolidação mencionado refere-se apenas às dívidas tributárias não previdenciárias. 
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Refis, partindo das variáveis independentes observadas (Tabela 8). Esse valor varia entre 0 e 1 

e é chamado de escore de propensão, por resumir todas as características observadas dos 

indivíduos que influenciam a probabilidade de inscrição no programa (GERTLER et al., 2018). 

 Os grupos de tratamento e de controle foram pareados no ano de 2014 (baseline), 

quando da abertura do prazo de adesão ao programa ora em análise41. O pareamento permitiu a 

construção de um grupo de controle ao identificar, para cada empresa que cumpriu as duas 

etapas do programa, uma empresa com a maior quantidade possível de características 

semelhantes e que cumpriu apenas a primeira etapa. 

As variáveis42 utilizadas para realizar o pareamento foram: UF do domicílio fiscal do 

estabelecimento matriz, setor econômico de atuação (CNAE), porte da empresa, natureza 

jurídica da sociedade empresária, percentual de dívida parcelada, histórico de adesão a Refis 

anterior (dummy 1=participou de pelo menos um Refis anterior e 0=não participou de Refis 

anterior) e número de funcionários. A escolha das variáveis deu-se em razão de representarem 

características que poderiam influenciar no cumprimento da segunda etapa do programa, 

necessária para a obtenção do perdão fiscal, bem como em virtude da disponibilidade de dados. 

 

4.2.5.3 Modelo de diferenças em diferenças 

 

 Para aferir os efeitos do Refis de 2014 sobre o número de empregados de uma sociedade 

empresária, foi estimado um modelo de diferenças em diferenças por meio da seguinte 

regressão linear com erros-padrões clusterizados por CNPJ-raiz: 

Yit = βo + β1 [d_Refis]i+βt [d_ano]t+αt([d_Refis]i*[d_ano]it) + εit 

Em que: 

Yit é a variável de resultado (impacto) para a empresa i no período t; 

[d_Refis]i é a variável dummy que assume valor igual a 1 se a empresa pertence ao grupo de 

tratamento e assume valor igual a 0 se pertence ao grupo de controle; 

[d_ano]it assume valor igual a 1 se a mensuração da variável de resultado para a empresa i no 

ano t; 

[d_Refis]i*[d_tempo]it é uma variável dummy de interação, que assume valor 1 para as 

empresas do grupo de tratamento nos anos pós-tratamento (2015 a 2017) e assume valor 0 caso 

contrário; 

 
41 O fato de a segunda etapa ter sido concluída apenas em 2015 não produz efeitos no marco temporal escolhido 
para realizar o pareamento, servindo apenas para obter a relação de empresas que cumpriram as duas etapas. 
42 Foram criadas variáveis dummy para as variáveis qualitativas: UF, porte da empresa, CNAE, natureza jurídica.  
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β0, β1 e βt são os parâmetros a serem estimados; 

αt são os parâmetros estimados dos impactos do tratamento para os anos de 2015 a 2017; 

εit é termo de erro aleatório.  

 

4.3 Análise dos dados 

 

 Apresentam-se neste capítulo as estatísticas descritivas do perfil das empresas que 

entraram no Refis de 2014 e os resultados do pareamento realizado. Em seguida, apresentam-

se os resultados do modelo de diferenças em diferenças estimado. 

 

4.3.1 Perfil das empresas que cumpriram as duas etapas do Refis de 2014 

 

 Das 29.941 empresas que cumpriram as duas etapas iniciais do Refis de 2014, 70% são 

domiciliadas nas regiões Sudeste e Sul do país, conforme se observa na Tabela 9. Quanto ao 

setor econômico de atuação, a Tabela 10 apresenta apenas os vinte setores com maior percentual 

de empresas na amostra. 

 
Tabela 9: UF do domicílio fiscal do estabelecimento matriz 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

UF N° de empresas %
São Paulo 8.795                29,37
Minas Gerais 3.258                10,88
Rio Grande do Sul 2.682                8,96
Santa Catarina 2.252                7,52
Rio de Janeiro 2.077                6,94
Paraná 2.019                6,74
Bahia 1.260                4,21
Pernambuco 914                   3,05
Ceará 840                   2,81
Goiás 695                   2,32
Mato Grosso 574                   1,92
Espírito Santo 507                   1,69
Distrito Federal 501                   1,67
Paraíba 471                   1,57
Mato Grosso do Sul 470                   1,57
Rio Grande do Norte 450                   1,5
Alagoas 330                   1,1
Maranhão 285                   0,95
Sergipe 281                   0,94
Piauí 252                   0,84
Pará 228                   0,76
Tocantins 227                   0,76
Amazonas 195                   0,65
Rondônia 163                   0,54
Acre 83                     0,28
Amapá 81                     0,27
Roraima 51                     0,17
Total 29.941              100



73 
 

Tabela 10: Setor econômico de atuação (CNAE) 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

 Em relação ao porte da empresa, as microempresas e empresas de pequeno porte (EPPs), 

que compõem o grupo das (MPEs), somam 64,6% do grupo de tratamento, mas respondem por 

apenas 8,2% dos quase R$ 55 bilhões administrados pela PGFN que foram incluídos no Refis 

de 2014, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11: Distribuição da dívida parcelada no Refis de 2014 por porte da empresa 

Porte da empresa 
Valor da dívida (em Reais) 

parcelada na PGFN  
Qtde devedores 

Microempresa R$ 1.455.758.208,00 2,7% 10.885 36,4% 
Empresa pequeno porte R$ 2.992.827.136,00 5,5% 8.442 28,2% 
Demais R$ 50.458.992.640,00 91,9% 10.614 35,4% 
Total R$ 54.907.577.984,00 100,0% 29.941 100,0% 

Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

Quanto aos vínculos empregatícios, as empresas do grupo de tratamento apresentam um 

número médio de 38 empregados. Porém, considerando que a distribuição entre as grandes e 

pequenas empresas é bastante assimétrica, observou-se que a mediana para microempresa é de 

3 empregados, para EPP, 7 empregados, e para demais pessoas jurídicas, 17 empregados, 

conforme Figura 1. 

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO N° %
524 Com. varejista de outros produtos 2.736  9,14
851 Atividades de atencao a saude 2.241  7,48
602 Outros transportes terrestres 1.550  5,18
452 Construçao de edificios e obras de engenharia civil 1.536  5,13
741 Atividades juridicas, contabeis e de acessoria empresarial 1.455  4,86
505 Comercio a varejo de combustiveis 969     3,24
672 Atividades auxiliares dos seguros e da previdencia complementar 952     3,18
521 Comercio varejista nao especializado 904     3,02
749 Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas 777     2,60
511 Representantes comerciais e agentes do comercio 674     2,25
552 Restaurantes e outros estabelecimentos de servicos de alimentacao 593     1,98
523 Com. varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuario e calcados 526     1,76
515 Comércio atacadista de produtos intermediarios nao agropecuarios 518     1,73
503 Com. a varejo e por atacado de peças e acessorios para veiculos automotores 517     1,73
742 Serv. de arquitetura e engenharia e de assessoramento tecnico especializado 498     1,66
513 Comércio atacadista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 458     1,53
181 Confecçao de artigos do vestuario 442     1,48
522 Com. varejista de produtos alimenticios, bebidas e fumo 396     1,32
703 Atividades imobiliarias por conta de terceiros 366     1,22
514 Comércio atacadista de artigos de usos pessoal e domestico 340     1,14
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Figura 1: Quantidade média de vínculos por empresa 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos na Rais. 
 

 No que tange à natureza jurídica da sociedade empresária, quase 80% do grupo de 

tratadas são sociedades de responsabilidade limitada ou empresas individuais de 

responsabilidade limitada (EIRELI), como se observa na Tabela 12. As sociedades anônimas 

abertas, cujas ações são negociadas em Bolsa de Valores, correspondem a menos de 1% da 

amostra. 

 
Tabela 12: Natureza jurídica da sociedade empresária 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

Dentre as empresas tratadas, percebeu-se que 90% delas incluíram praticamente toda a 

sua dívida no programa (Figura 2. E no que se refere ao histórico de adesão a programas de 

Natureza Jurídica N° %
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 19.385     64,74
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (NATUR EMPRESARIA) 4.315       14,41
EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 2.534       8,46
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 2.034       6,79
SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 648          2,16
SOCIEDADE SIMPLES PURA 574          1,92
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (NATUR SIMPLES) 203          0,68
COOPERATIVA 85            0,28
SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGADOS 68            0,23
SOCIEDADE ANONIMA ABERTA 30            0,10
ASSOCIACAO PRIVADA 20            0,07
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 19            0,06
SOCIEDADE EMPRESARIA EM NOME COLETIVO 10            0,03
EMPRESA PUBLICA 7             0,02
EMPRESA INDIVIDUAL IMOBILIARIA 3             0,01
ESTABELECIMENTO, NO BRASIL, DE SOCIEDADE ESTRANGEIRA 2             0,01
SOCIEDADE SIMPLES EM NOME COLETIVO 2             0,01
ENTIDADE SINDICAL 1             0
SOCIEDADE EMPRESARIAL EM COMANDITA 1             0
Total 29.941     100
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recuperação fiscal, 36,2% das empresas tratadas aderiram a pelo menos um Refis anterior 

(REFIS, PAES, PAEX e/ou “Refis da Crise”) antes do Refis de 2014. O programa anterior com 

mais adesões no grupo de tratamento foi o Refis de 2009, conforme Tabela 13. 

 

Figura 2: Proporção do montante parcelado em relação à dívida 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

Tabela 13: Histórico de adesão a Refis anterior 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

4.3.2 Pareamento 

 

O algoritmo utilizado foi o psmatch2, disponível no software Stata 14, que estimou um 

modelo de regressão logística, com a amostra final dos grupos de tratamento e controle que 

contou 29.941 e 27.587 empresas, no qual a variável dependente binária foi o cumprimento das 

duas etapas do Refis de 2014 e as variáveis independentes foram as características das 

empresas, conforme indicado na Tabela 8.  

Para garantir a qualidade do pareamento, consideraram-se empresas dentro do suporte 

comum (sobreposição dos propensity scores). Além disso, uma empresa tratada foi pareada 

com a empresa do grupo de controle vizinha mais próxima em termos de propensity scores 

Refis anterior %
d_refis_2000 6,2%
d_paes_2003 14,0%
d_paex_2006 7,8%
d_lei_11941_2009 28,2%
d_lei_12865_2013 0,0%
d_financ_anterior 36,2%
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(nearest neighbors). Para isso, considerou-se o caliper de 0,01, ou seja, permitiu-se uma 

diferença entre os propensity scores de tratados e controles pareados de até 0,01 desvio-padrão. 

O histograma do propensity score demonstrou sobreposição das distribuições nos 

grupos de tratamento e de controle (Figura 3). Após o pareamento, somente 96 empresas do 

grupo de tratamento foram eliminadas por falta de suporte comum. Isso indica que existe a 

possibilidade de encontrar controles para as empresas tratadas para as análises de impacto, 

como pode ser observado no gráfico. 

Após o pareamento, foram encontrados 14.992 controles (53,4% da amostra total de 

controles) que puderam ser pareados com 29.845 empresas que participaram do Refis (99,7% 

da amostra total de tratados). Para atestar a qualidade do pareamento, procedeu-se ao 

balanceamento, verificando-se um nível de diferença adequado para as variáveis consideradas. 

Analisando-se o gráfico de viés padronizado (standardized bias), conforme Figura 4, é possível 

observar que as variáveis apresentam diferenças entre os grupos de tratamento e controle 

menores de 0,25 desvio-padrão (cut-off recomendado). Isso atesta que este grupo de controle 

pode ser considerado um bom contrafactual para testar a H1. 

 

Figura 3: Histograma do propensity score 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
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Figura 4: Qualidade do pareamento43 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

Para testar as H2 e H3, com vistas a aumentar a validade interna da inferência causal, 

optou-se por realizar um novo pareamento, seguindo os mesmos critérios de validação 

apresentados acima, de acordo com a variável independente a ser analisada para as 

heterogeneidades do efeito. Por exemplo, conforme a Tabela 14, o pareamento entre controles 

e tratados somente para aqueles que já tiveram Refis anterior resultou em um grupo de 

tratamento de 10.790 empresas (99,6% da amostra dos que tem financiamento anterior do grupo 

de tratamento) e um grupo de controle de 5.314 empresas (52,6% da amostra dos que tem 

financiamento anterior do grupo de controle). O tamanho da amostra do grupo de tratamento e 

controle para cada pareamento realizado está na Tabela 14. 

Em todos os pareamentos, para mais de 99% de empresas tratadas foi possível encontrar 

controles similares nas variáveis incluídas no pareamento. Em média, um controle foi utilizado 

duas vezes para parear com os tratados. Por fim, todos os pareamentos foram considerados 

adequados, uma vez que as diferenças entre tratados e controles não ultrapassaram 0,25 desvio-

padrão.  

 

 

 

 

 
43 Cada ponto do gráfico corresponde a uma variável incluída na regressão logística para a estimação do propensity 
score. Por exemplo, todas as dummies associadas aos CNAE estão neste gráfico. 
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Tabela 14: Amostra utilizada para estimar os modelos de impacto 

Perfil empresa Grupo Total Pós-pareamento % do inicial 

Amostra total 
Controle 27.587 14.992 54,3% 
Tratados 29.941 29.845 99,7% 
Total 57.528 44.837 77,9% 

Com financiamento anterior 
Controle 10095 5314 52,6% 
Tratados 10829 10790 99,6% 
Total 20924 16104 77,0% 

Sem financiamento anterior 
Controle 17492 9763 55,8% 
Tratados 19112 19044 99,6% 
Total 36604 28807 78,7% 

Microempresa 
Controle 12548 6197 49,4% 
Tratados 10885 10852 99,7% 
Total 23433 17049 72,8% 

EPP 
Controle 7199 4064 56,5% 

Tratados 8442 8426 99,8% 
Total 15641 12490 79,9% 

Demais 
Controle 7840 4628 59,0% 
Tratados 10614 10556 99,5% 
Total 18454 15184 82,3% 

Com financiamento anterior e Micro 
Controle 3971 2017 50,8% 
Tratados 3744 3716 99,3% 
Total 7715 5733 74,3% 

Sem financiamento anterior e Micro 
Controle 8577 4147 48,4% 
Tratados 7141 7115 99,6% 
Total 15718 11262 71,7% 

Com financiamento anterior e EPP 
Controle 2788 1532 54,9% 
Tratados 3111 3084 99,1% 
Total 5899 4616 78,3% 

Sem financiamento anterior e EPP 
Controle 4411 2546 57,7% 
Tratados 5331 5318 99,8% 
Total 9742 7864 80,7% 

Com financiamento anterior e Demais 
Controle 3336 1775 53,2% 
Tratados 3974 3938 99,1% 
Total 7310 5713 78,2% 

Sem financiamento anterior e Demais 
Controle 4504 2891 64,2% 
Tratados 6640 6594 99,3% 
Total 11144 9485 85,1% 

Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 

 

4.3.3 Efeitos do Refis de 2014 na geração/manutenção de empregos 

 

 O modelo de diferenças em diferenças foi criado tendo como variável de impacto o 

número de empregados. Para a amostra total, comparando-se o número de empregados no 

baseline com o valor no follow-up para os anos de 2015, 2016 e 2017 nos grupos de tratamento 

e controle, tem-se que as interações do tratamento com os anos não apresentaram significância 

estatística para os anos de 2015 (b=-1,43, p>0,05), 2016 (b=0,74, p>0,05) ou 2017 (b=0,48, 
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p>0,05), conforme se observa na coluna 1 da Tabela 15. O gráfico permite visualizar que, nos 

anos após a participação no Refis, as tendências de número de empregados dos dois grupos são, 

em média, iguais. Com isso, a H1 não foi confirmada. Isso significa dizer que, na média, o Refis 

não teve impacto sobre a manutenção de empregos. 

 

Figura 5: Margens preditivas para amostra total 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 

 

 Partindo para a hipótese 2, observou-se que a interação apresentou significância 

estatística para microempresa, nos anos de 2015 (b=0,85, p<0,001) e 2017 (b=0,87, p<0,05) e 

para empresa de pequeno porte (EPP), nos anos de 2015 (b=1,02, p<0,05), 2016 (b=1,81, 

p<0,05) e 2017 (b=1,81, p<0,001), conforme se observa nas colunas 4 e 5 da Tabela 15. Como 

houve queda nos empregos no período analisado, os resultados indicam que as microempresas 

e EPPs conseguiram manter, aproximadamente, uma média de 1 (b=0,87, p<0,05) e 2 

funcionários (b=1,81, p<0,001), respectivamente, a mais que o grupo de controle no ano de 

2017. Não houve significância estatística para médias e grandes empresas (demais pessoas 

jurídicas) nos anos de 2015 (b=-6,38, p>0,05), 2016 (b=-2,02, p>0,05) ou 2017 (b=-4,11, 

p>0,05), conforme se observa na coluna 6 da Tabela 15. Com isso, a hipótese 2 foi refutada, 

conforme se observa nos gráficos abaixo. 

Vale dizer, o Refis apenas produziu efeito sobre o número de empregos das pequenas 

empresas participantes do programa, as quais mantiveram, em média, aproximadamente 17% 

mais empregos que as empresas do grupo de controle. 
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Figura 6: Margens preditivas para amostra de microempresa 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 
 
Figura 7: Margens preditivas para amostra de empresa de pequeno porte 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 
 No que tange à hipótese 3, observou-se que a interação não apresentou significância 

estatística, tanto para empresa que participou de Refis anterior para os anos de 2015 (b=-0,92, 

p>0,05), 2016 (b=1,46, p>0,05) ou 2017 (b=1,61, p>0,05), quanto para empresa que não 

participou de Refis anterior para os anos de 2015 (b=1,18, p>0,05), 2016 (b=1,55, p>0,05) ou 

2017 (b=0,61, p>0,05), conforme se observa nas colunas 2 e 3 da Tabela 15. Com isso, a 

hipótese 3 não foi confirmada, não sendo possível afirmar que a repetição do Refis influencia 

o número de empregados de uma empresa. 
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Tabela 15: Efeito do Refis no número de empregados 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Total c/ finan. 

anterior 
s/ finan. 
anterior 

microempresa epp demais 

 b/se b/se b/se b/se b/se b/se 
d_Refis -0,21 -3,22 1,27 -0,15 -0,26 3,46 
 (2,45) (5,61) (1,67) (0,42) (1,61) (5,98) 
2015 0,73 0,07 -0,67 -0,58* -1,03* 2,38 
 (1,10) (1,36) (0,86) (0,23) (0,49) (2,88) 
2016 -1,09 -2,53 -1,86 -0,89** -2,81*** -1,13 
 (0,95) (1,84) (1,13) (0,33) (0,35) (2,39) 
2017 -0,52 -2,34 -0,60 -1,12** -3,04*** 0,83 
 (1,28) (2,14) (1,44) (0,38) (0,44) (3,28) 
d_Refisx2015 -1,43 -0,92 1,18 0,85*** 1,02* -6,38 
 (1,82) (1,61) (0,94) (0,25) (0,51) (4,98) 
d_Refisx2016 0,74 1,46 1,55 0,72 1,81*** -2,02 
 (1,08) (2,09) (1,25) (0,37) (0,41) (2,76) 
d_Refisx2017 0,48 1,61 0,61 0,87* 1,81*** -4,11 
 (1,41) (2,43) (1,57) (0,42) (0,52) (3,62) 
Constante 37,25*** 54,49*** 26,32*** 7,81*** 15,10*** 81,56*** 
 (2,09) (5,05) (1,46) (0,37) (1,58) (4,82) 
Observations 201583 75953 125811 71109 57489 73467 
R2 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0008 0.0000 

Nota: ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; b=betas não-padronizados estimados; se=erros-padrões clusterizados por 
CNPJ-raiz (entre parênteses). 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

 Tendo em vista que a hipótese 2 apresentou significância estatística, decidiu-se testar a 

hipótese 3, qual seja, aferir se a participação de uma empresa em Refis anterior produz algum 

efeito na geração/manutenção de empregos, porém segmentando a amostra por porte da 

empresa. Para isso, novos pareamentos foram realizados, considerando cada uma das 

segmentações apresentadas abaixo. A Tabela 16 apresenta o tamanho da amostra de empresas 

utilizado para estimar os modelos da Tabela 17. 

Os resultados indicam as interações d_Refis x Ano não apresentaram significância 

estatística para médias e grandes empresas (demais pessoas jurídicas) nos anos de 2015, 2016 

ou 2017, tanto para as empresas com Refis anterior quanto sem Refis anterior (valores p>0,05, 

colunas 5 e 6 da Tabela 17). Com isso, mesmo segmentando pela participação no Refis anterior, 

a hipótese 3 não foi confirmada. 
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Tabela 16: Amostra utilizada para estimar os modelos de impacto (interação porte e 
participação em Refis anterior) 

Perfil empresa Grupo Total Pós-pareamento % do inicial 

Com financiamento anterior e Micro 
Controle 3971 2017 50,8% 

Tratados 3744 3716 99,3% 

Total 7715 5733 74,3% 

Sem financiamento anterior e Micro 
Controle 8577 4147 48,4% 

Tratados 7141 7115 99,6% 

Total 15718 11262 71,7% 

Com financiamento anterior e EPP 
Controle 2788 1532 54,9% 

Tratados 3111 3084 99,1% 

Total 5899 4616 78,3% 

Sem financiamento anterior e EPP 
Controle 4411 2546 57,7% 

Tratados 5331 5318 99,8% 

Total 9742 7864 80,7% 

Com financiamento anterior e Demais 
Controle 3336 1775 53,2% 

Tratados 3974 3938 99,1% 

Total 7310 5713 78,2% 

Sem financiamento anterior e Demais 
Controle 4504 2891 64,2% 

Tratados 6640 6594 99,3% 

Total 11144 9485 85,1% 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 

 

As microempresas tratadas que já haviam financiado suas dívidas anteriormente 

mantêm, aproximadamente, uma média de 2 funcionários a mais que as empresas do grupo de 

controle [2015 (b=0,66, p<0,001), 2016 (b=1,73, p<0,01) e 2017 (b=1,88, p<0,001), coluna 1 

da Tabela 17]. Já para as microempresas que não tiveram suas dívidas financiadas 

anteriormente, este valor é de aproximadamente 1 funcionário [2015 (b=1,11, p<0,001), 2016 

(b=1,01, p<0,01) e 2017 (b=0,96, p<0,05), coluna 2 da Tabela 17]. 

Houve significância estatística nas EPPs sem financiamento anterior, nos anos de 2015 

(b=1,99, p<0,001), 2016 (b=2,09, p<0,001) e 2017 (b=3,11, p<0,001). Para EPPs com 

financiamento anterior, houve significância estatística apenas no ano de 2017 (b=2,46, p<0,05), 

conforme se observa nas colunas 3 e 4 da Tabela 17. Ou seja, nas EPPs com e sem 

financiamento anterior, mantêm-se, em média, aproximadamente, 2 e 3 funcionários a mais que 

as empresas do grupo de controle, respectivamente (betas estimados para o ano de 2017). 

 Adicionalmente, tendo em vista o resultado anterior, foi realizado um teste z para 

comparação de médias e os resultados indicam que a diferença dos betas entre os modelos não 

é significante para microempresas [2015 (b=-0,45, p>0,05), 2016 (b=0,72, p>0,05) e 2017 

(b=0,92, p>0,05)]. Para EPPs, houve significância estatística apenas no primeiro ano analisado 
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[2015 (b=-1,41, p<0,05)], mas não nos subsequentes [2016 (b=-1,44, p>0,05) e 2017 (b=-0,65, 

p>0,05)], não se tratando de evidência robusta. Ou seja, não foi confirmada a hipótese de que a 

adesão prévia a outro programa de financiamento influencia no número de empregados das 

pequenas empresas, conforme pode ser observado na Tabela 18. 

 

Tabela 17: Efeito do Refis no número de empregados por porte de empresa 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Micro c/ 

financ. 
anterior 

Micro s/ 
financ. 
anterior 

EPP c/ 
financ. 
anterior 

EPP s/ 
financ. 
anterior 

Demais c/ 
financ. 
anterior 

Demais s/ 
financ. 
anterior 

 b/se b/se b/se b/se b/se b/se 
d_Refis -0,44 -0,03 -0,61 0,98 0,93 -10,83 
 (0,60) (0,46) (1,12) (1,17) (12,23) (10,27) 
2015 -0,20 -0,96*** -1,03** -1,68** -2,65 -5,61 
 (0,19) (0,23) (0,37) (0,55) (2,40) (7,50) 
2016 -1,22** -1,56*** -2,89*** -3,58*** -10,49** -3,12 
 (0,45) (0,33) (0,70) (0,65) (3,51) (8,47) 
2017 -1,39** -1,61*** -3,94*** -4,18*** -12,33** 4,66 
 (0,47) (0,38) (0,90) (0,69) (4,35) (10,25) 
d_Refisx2015 0,66* 1,11*** 0,58 1,99*** -2,31 5,32 
 (0,30) (0,24) (0,41) (0,59) (3,29) (7,58) 
d_Refisx2016 1,73** 1,01** 1,46 2,90*** 3,54 1,32 
 (0,55) (0,36) (0,75) (0,70) (4,31) (8,61) 
d_Refisx2017 1,88** 0,96* 2,46* 3,11*** 4,41 -6,02 
 (0,58) (0,44) (0,97) (0,78) (5,20) (10,38) 
Constante 7,73*** 7,88*** 14,98*** 13,82*** 120,81*** 70,15*** 
 (0,54) (0,38) (1,03) (1,11) (10,33) (10,02) 
Observations 25168 45955 21739 35631 28760 44487 
R2 0.0007 0.0010 0.0026 0.0032 0.0001 0.0006 

Nota: ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; b=betas não-padronizados estimados; se=erros-padrões clusterizados por 
CNPJ-raiz (entre parênteses). 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
 

Tabela 18: Teste z para comparação de médias 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos junto à PGFN. 
  

difbeta se_dif Z p difbeta se_dif Z p difbeta se_dif Z p
d_Refis -0,41 0,76 -0,54 0,59 -1,59 1,62 -0,98 0,33 11,76 15,97 0,74 0,46

2015 0,76 0,30 2,55 0,01 0,65 0,66 0,98 0,33 2,96 7,87 0,38 0,71

2016 0,34 0,56 0,61 0,54 0,69 0,96 0,72 0,47 -7,37 9,17 -0,80 0,42

2017 0,22 0,60 0,36 0,72 0,24 1,13 0,21 0,83 -16,99 11,13 -1,53 0,13

d_Refisx2015 -0,45 0,38 -1,17 0,24 -1,41 0,72 -1,96 0,05 -7,63 8,26 -0,92 0,36

d_Refisx2016 0,72 0,66 1,10 0,27 -1,44 1,03 -1,40 0,16 2,22 9,63 0,23 0,82

d_Refisx2017 0,92 0,73 1,26 0,21 -0,65 1,24 -0,52 0,60 10,43 11,61 0,90 0,37

Micro com x sem financ anterior EPP com x sem financ anterior Demais com x sem financ anterior
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Da análise realizada no capítulo 3, foi possível observar que a elaboração das políticas 

de Refis de 2014 e 2017 não adere a grande parte das práticas de transparência fiscal, em 

especial às que concernem ao perfil dos beneficiários e à divulgação dos montantes que foram 

objeto de renúncia fiscal, o que dificulta a aferição quanto ao atendimento do interesse público. 

Por outro lado, os resultados encontrados no capítulo 4 indicam que há evidências de que o 

Refis de 2014 produziu impacto positivo no número de empregados para MPEs, que 

representam 64,6% do grupo de tratamento, mas respondem por apenas 8,2% do total parcelado 

no programa.  

 A literatura sobre Refis menciona a relação entre perdão fiscal e arrecadação voluntária, 

ressaltando o efeito negativo quando tais programas são utilizados com frequência, e entre 

perdão fiscal e perfil dos beneficiários, demonstrando sua utilização como sucedâneo de 

financiamento pelas grandes empresas. Em relação aos impactos do benefício fiscal na geração 

de empregos, foi revisada literatura que aponta a estreita relação entre ambos, ao mesmo tempo 

em que destaca a dificuldade em aferir se os impactos são positivos ou negativos. 

Nesse âmbito, os resultados da avaliação de impacto parecem alinhados com a literatura 

sobre perdões fiscais, ante a evidência de que o efeito do programa é diferente a depender do 

perfil do beneficiário. De outro giro, a evidência de impacto positivo da concessão de benefício 

fiscal na geração/manutenção de empregos foi observada apenas em pequenas empresas. 

Observando-se os critérios elencados como adequados à formulação de uma boa política 

de benefício fiscal, nota-se que tanto aqueles relacionados ao perfil dos beneficiários quanto os 

relativos a transparência e accountability não são atendidos pela legislação do Refis. 

As leis do Refis não indicam qual o perfil de quem deve receber o benefício, 

concedendo-o indiscriminadamente, sendo que o resultado da avaliação de impacto traz 

evidências de que a política só produz efeitos para as pequenas empresas. A falta de 

transparência nesse aspecto permite que a política continue sendo utilizada para atender aos 

interesses de determinados grupos, sem o esperado retorno para a sociedade. 

Ademais, as leis do Refis não preveem mecanismos para verificação quanto aos valores 

renunciados. Mesmo os valores estimados não podem ser considerados válidos, ante as 

alterações que ocorrem no bojo dos PLVs. Dessa forma, ainda que os resultados apontem para 

um impacto positivo na geração de empregos em MPEs, seria necessária uma avaliação de 

custo-benefício, para aferir quanto custou aos cofres públicos cada um dos empregos mantidos 

pelo Refis. Todavia, tal avaliação esbarra na ausência de dados do Refis de 2014, tanto em 
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relação à renúncia fiscal discriminada por empresa quanto em relação à recuperabilidade das 

dívidas, o que denota o grave problema de transparência que envolve os programas. As poucas 

avaliações já realizadas sobre Refis demonstram que se trata de uma política perversa, cuja 

manutenção se sustenta justamente na opacidade. 

Outro ponto a ser considerado é o compliance. Muito embora as leis do Refis prevejam 

a penalização de comportamentos fraudulentos e busquem evitar que os contribuintes 

participem de vários programas, tais regras acabam sendo excepcionadas pelos programas 

posteriores, prejudicando a performance da política. Embora este estudo não tenha observado 

efeito da repetição de Refis na variável emprego, já foi identificado efeito negativo do Refis 

tanto na arrecadação voluntária (FABER; SILVA, 2016; PAES, 2014) quanto na arrecadação 

do próprio programa (RFB, 2017; MORAIS; MACEDO; BORGES, 2011). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo buscou elementos que permitissem responder ao seguinte problema 

de pesquisa: as renúncias de receita dos Programas de Recuperação Fiscal aderem às melhores 

práticas de transparência pública e, como política, atendem ao interesse público? 

 Para tanto, foram identificadas as melhores práticas multilaterais e internacionais na 

utilização de renúncias fiscais, com o fito de possibilitar a análise da transparência na 

formulação do Refis. Também foi realizada revisão da literatura sobre os efeitos do Refis, a fim 

de elaborar uma avaliação do impacto dessa política e, por conseguinte, investigar se ela atende 

ao interesse público. 

Tanto a análise do Refis de acordo com os critérios para formulação de boas políticas 

de benefícios fiscais, quanto os resultados da avaliação de impacto fornecem evidências de que 

existe alto nível de opacidade na utilização de renúncias fiscais em tais programas. Isso ocorre 

porque não há informações acerca dos beneficiários nem dos valores que efetivamente deixaram 

de entrar nos cofres públicos, elementos essenciais para a transparência dos gastos tributários. 

No que concerne ao interesse público, a avaliação de impacto realizada nesta dissertação 

trouxe evidências de que o Refis de 2014 produziu efeito positivo no número de empregados 

apenas de MPEs, as quais são responsáveis por menos de 10% das dívidas incluídas no 

programa. Embora não tenham sido localizados dados quanto aos montantes renunciados, nem 

quanto à recuperabilidade das dívidas, mais de 90% das dívidas que foram incluídas no 

programa não cumpriram com o objetivo de ajudar empresas a manter empregos em período de 

crise econômica. Assim, considerando que quanto maior a dívida maior a renúncia, pode-se 

dizer que a maior parte das renúncias fiscais do Refis de 2014 não atendeu ao interesse público 

no que tange à manutenção de empregos. 

A título ilustrativo, R$ 77 bilhões em dívidas administradas pela PGFN foram incluídos 

no Refis de 2017 (Pert). Se todos os parcelamentos tivessem sido quitados em junho/2019, 

teriam sido perdoados quase 44% das dívidas44. Ou seja: o programa de 2017 resultaria no 

perdão de R$ 33 bilhões, que é quase metade das dívidas incluídas no programa e equivale ao 

orçamento realizado pelo Bolsa Família em todo o ano de 2019 para atender cerca de 14 milhões 

de famílias45. 

 
44 A partir de 2015, os programas de recuperação fiscal de débitos administrados pela PGFN passaram a ser 
administrados por este órgão, cujos sistemas possuem dados acerca das renúncias fiscais de cada um dos 
programas. Os dados aqui mencionados foram obtidos em resposta ao pedido de acesso à informação n° 
03006004083201962, protocolado em 29/7/2019. 
45 https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia/numeros/pagamentos-1/pagamentos-2019 
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Releva aqui notar a importância que determinados atores exercem em um espaço de 

disputa como o da elaboração do orçamento público, em que saem vitoriosos aqueles que 

possuem poder político-econômico e que, em regra, decidem destinar recursos a programas que 

trazem mais visibilidade. Na comparação acima, tirar o país de uma crise econômica, deixando 

de receber valores de dívidas, pode parecer mais efetivo que investir em um programa de 

transferência de renda, ainda que este último possa aumentar receitas tributárias através do 

incremento da renda e consumo das famílias e, de forma indireta, reaquecer a economia. 

É de se ressaltar, por oportuno, que o presente estudo enfrentou limitações, 

especialmente em relação à disponibilidade de dados, o que, mais uma vez, evidencia a falta de 

transparência nesta seara. 

 Conforme mencionado no item 4.2, não foram analisados contribuintes com débitos 

previdenciários, o que impossibilita a avaliação dos efeitos da política considerando a dívida 

global das empresas participantes. Além disso, no que tange ao pareamento, foram utilizadas 

apenas variáveis observáveis, o que implica que os resultados encontrados dependem de que as 

variáveis não observáveis tenham se mantido estáveis com o decorrer do tempo. 

 Outrossim, a falta de uma série completa de dados sobre o emprego também limitou o 

número de empresas que compuseram os grupos de tratamento e de controle. Além de reduzir 

o número de empresas tratadas em 43%, restringiu o número de observações realizadas nos 

anos de 2015, 2016 e 2017, porque muitas empresas deixaram de apresentar declaração Rais 

nesse período, quando deveriam ter apresentado, pelo menos, Rais negativa. 

Tendo em vista a observação de que o número de empresas que deixaram de apresentar 

declarações fiscais é aproximadamente 15% menor no grupo de tratamento, o que poderia 

indicar uma melhora na sua solvabilidade (ver item 4.2.3), pesquisas futuras podem abordar o 

impacto do Refis na situação econômico-financeira das empresas, utilizando indicadores 

contábeis, econômicos e financeiros, com o objetivo de aferir se a política é efetiva para sua 

recuperação em períodos de crise econômica. 

Reputa-se imprescindível também a realização de pesquisas de custo-benefício desses 

programas, para analisar o custo que a renúncia fiscal representa para o cumprimento de seus 

objetivos, incluindo a visão de custo de oportunidade para o país. Afinal, a evidência do impacto 

positivo do Refis de 2014 sobre o emprego em MPEs não pode ser dissociada do custo que a 

renúncia de cada Real representou no resultado desta pesquisa e o que poderia ter sido feito 

com esses valores caso não tivessem sido renunciados pelo Poder Público. 

Com efeito, a transparência dos benefícios fiscais deve ser amplamente discutida pela 

sociedade, em especial no contexto da pandemia de Covid-19, uma vez que o Refis entrou 
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novamente na agenda política. Não se pode olvidar que, no que concerne aos quesitos formais, 

em termos gerais, o Brasil vem adotando práticas de transparência fiscal-orçamentária, 

seguindo grande parte das diretrizes multilaterais, o que se traduz em sua boa pontuação no 

Open Budget Index. Contudo, quanto às renúncias fiscais, por serem geridas fora do processo 

orçamentário regular, tais práticas acabam não surtindo os resultados esperados da 

transparência, posto que esbarram nos interesses de grupos políticos que usam o sistema 

tributário para atender às demandas de determinados setores e empresas. 

O fato de o governo brasileiro apresentar, como anexo à lei orçamentária, dados 

agregados por setor e por região acerca dos gastos tributários em geral, não atende aos critérios 

internacionais de transparência fiscal, porque não permite a identificação dos nomes dos 

beneficiários. Nesse âmbito, países como México e Argentina parecem caminhar para o 

aumento da transparência das renúncias fiscais, ante as recentes decisões judiciais que 

determinaram a divulgação dos nomes das empresas beneficiárias de perdões fiscais (item 

2.2.3.2). 

De toda forma, uma boa notícia parece advir da Câmara dos Deputados, que emitiu 

parecer em 20/12/2019 sobre o Projeto de Lei Complementar nº 162/2019, com substitutivo 

para ampliar as exceções ao sigilo fiscal, de forma a permitir a divulgação de pessoas jurídicas 

beneficiárias de renúncia fiscal setorial. Se for aprovada dessa forma, a alteração legislativa 

representará uma grande evolução em termos de transparência fiscal dos gastos tributários, 

dirimindo quaisquer dúvidas acerca da prevalência da transparência sobre o sigilo, no que 

concerne à divulgação de pessoas jurídicas beneficiárias de renúncias fiscais. 

O passo seguinte seria tratar a política de concessão de benefícios fiscais por meio do 

Refis como uma autêntica política pública, com realização de monitoramentos constantes e 

avaliações ex ante e ex post, nos moldes que já vêm sendo propostos pelas organizações 

multilaterais no que concerne à transparência fiscal. Assim, poderiam ser percebidos não apenas 

os benefícios que os Refis representam para os contribuintes, mas a renúncia que eles significam 

para toda a sociedade. 
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ANEXO 

 

 
Fonte: ONU e CIAT (2018). 

 

Área Critério

1.1 Develop broad policy (who, what, when, why, which taxes) 
1.2 Make the economic and social case (including forecasts, projections, externalities)
1.3 Detail policy and draft (addressing the points below) 
1.4 Review policy periodically (using reporting requirements below)
2.1 Ministry of Trade/Investment Board, Ministry of Finance, Tax administration
2.2 Co-ordination among authorities (need for memorandums of understanding, joint audits)
3.1 Tax law, separate law, other law, agreements 
3.2 Detail (regulation, rulings, agreements) 
3.3 Discretion (who, what criteria, what review)
3.4 Reconciliation with general rules that are sought to be modified
3.5 Legal basis for requiring authorities applying general rules (for instance, tax authority) to 
apply the modified rules
4.1 Types (company, individual, trust, partnership, etc.)
4.2 Timing (when formed) 
4.3 Location (resident or non-resident, nationality) 
4.4 Relationship (connected persons getting multiple incentives)
4.5 Change of ownership of entities
5.1 Primary (business, employment, investment)
5.2 Specific (type of business, for instance defined by registration, interface with sector laws)
5.3 Timing (existing or new, time limit of incentive) 
5.4 Location (international, national, regional)
6.1 Type (tangible, intangible, current, non-current) 
6.2 Ownership (owner, finance lease, operating lease) 
6.3 Value (historic cost, fair value, depreciation, related party transactions)
6.4 Timing (new, second hand, existing ownership, disposals)
6.5 Location (international, national, regional)
7.1 Type (employee, new recruits, graduates, independent contractors)
7.2 Value / number 
7.3 Timing (new, existing, retrenchment) 
7.4 Location (international, national, regional)
8.1 Type (cash, in-kind benefits, related party)
8.2 Allocation 
8.3 Quantification (transfer pricing) 
8.4 Timing (cash, accruals) 
8.5 Character (sales proceeds, capital proceeds, investment receipts, etc.)
8.6 Location (source of payments)
9.1 Separation (treat as separate from other activities) 
9.2 Apportionment of external dealings (transfer pricing) 
9.3 Intra-entity dealings (transfer pricing) 
9.4 Ring-fencing of losses (how to define, what breaches)

10. Apply rates/benefits 
11.1 Reporting to the tax administration under general tax rules
11.2 Specific reporting to responsible authority (proposals and performance against criteria)
11.3 Transparency versus confidentiality (public registers and public disclosure)
11.4 Reporting by tax authority and responsible authority to the Ministry of Finance
11.5 Public reporting of tax expenditure and perceived benefits
12.1 Courts (tax court, regular courts, special tribunal) 
12.2 Arbitration (domestic, international)
13.1 Regular interest and penalties 
13.2 Claw-back of previous benefits

12. Dispute Resolution 

13. Non-compliance 

6. Allocate use of assets to 
the activity 

7. Allocate use of labour to 
the activity 

8. Allocate payments (made 
or received) to the activity

9. Calculate result from 
activity 

11. Provision of information 

1. Policy

2. 
Responsible/administering 

3. Legal Basis

4. Eligible persons

Checklist ONU-CIAT

5. Qualifying activity 


