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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou a associação entre sete leis de anistia fiscal, também 

conhecidas como leis de Refis, e as taxas de inadimplência das operações rurais 

securitizadas pela Lei nº 9.138/95. A literatura internacional aponta que esses atos 

normativos, com o condão de elevar a receita de curto prazo e liberar o acesso ao 

crédito dos devedores, acabam por reduzir a receita de longo prazo em um montante 

que supera, em valor presente, o recurso incialmente recuperado. Nesse sentido, esta 

pesquisa buscou avaliar se esse fenômeno se repetia no Brasil no que é atinente às 

dívidas rurais securitizadas. Os resultados indicaram uma associação significativa 

entre as leis de Refis e a elevação da inadimplência das carteiras de crédito. Por outro 

lado, os fatores macroeconômicos rentabilidade do produtor, variação da taxa de 

câmbio, expectativa de inflação e Produto Interno Agropecuário não foram 

significativos, de modo que é possível concluir que a inadimplência variou 

positivamente no extrato analisado em virtude especialmente das leis de Refis. 

 

Palavras chave: Crédito Agrícola, Inadimplência, Leis de Anistia, Refis. 

 

  



 
 

  
 

 

ABSTRACT 

 

This research has analyzed the relationship between seven tax amnesties and the rate 

of default on Brazilian rural finance that were securitized by Brazilian Law number 

9.138/95. International reference shows that these rules, aiming at raising public 

revenue on short term and at open new credit lines for debtors, reduce  public revenue 

at a greater value  than that of the present value of the recovered debt. Thereby, this 

research seek to verify if this phenomenon was repeating in Brazil. The results show 

that there is a significant and positive correlation between tax amnesties and a higher 

rate of default. Otherwise, other macroeconomics factors like rentability of producers, 

exchange rate, inflation expectancy and agricultural gross domestic product had not 

statistical significance according to the evaluated models. So, we conclude that the 

default rate varied positively especially in function of tax amnesties.  

 

Key words: Rural Finance, Tax Amnesties, Rate of Default 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A condução da política fiscal tem sido um dos temas que dominaram o debate 

político-econômico nos últimos anos. Nesse sentido, é notório que a discussão sobre 

o equilíbrio fiscal se dá prioritariamente pela ótica da despesa. Temas como redução 

da folha de pagamento do Governo Federal e a diminuição dos gastos com 

previdência são recorrentes em diversas arenas. Esse maior enfoque sobre o corte 

de despesas possivelmente se dá em virtude da impopularidade das medidas que 

majoram a carga tributária, custo que os agentes políticos tendem a evitar com vigor.  

Porém, os mecanismos para aumentar a receita pública não se restringem à 

elevação de alíquotas ou à criação de impostos. Existem outras possibilidades bem 

menos impopulares, tais como os projetos que diminuem a sonegação de tributos ou 

os que combatem a inadimplência de operações de crédito nas quais o Estado figure 

como credor.  

No que se refere à possibilidade de redução da inadimplência das operações 

de crédito, o governo brasileiro tem lançado mão ao longo dos anos de leis que 

perdoam juros, multas ou renegociam com condições atrativas dívidas em situação 

de default. Contudo, a literatura internacional aponta que as anistias fiscais 

apresentam resultados controversos.  

Seus defensores destacam que há um impacto imediato na receita, à medida 

que os indivíduos aproveitam o período de “benevolência” para pagar impostos não 

quitados no tempo certo. Também argumentam que pode ocorrer uma elevação futura 

dos recolhimentos, posto que uma série de devedores inadimplentes retornam ao 

fluxo regular de pagamentos de suas obrigações (ALM, MARTINEZ-VAZQUEZ E 

WALLACE, 2009).  

Os críticos dessa ferramenta, por seu turno, afirmam que as experiências 

reais de muitos países indicam que a elevação imediata nas receitas é quase sempre 

reduzida. Contudo, o impacto de uma anistia fiscal na receita de longo prazo é 

duvidoso, pois, se os contribuintes honestos se ressentirem do tratamento especial 

dado aos sonegadores, sua adimplência pode diminuir. Além disso, se os 

contribuintes acreditarem que a anistia não é necessariamente uma oportunidade 

única, mas sim um processo recorrente, eles podem descumprir sua obrigação atual 

em antecipação a futuras anistias. (ALM, MARTINEZ-VAZQUEZ E WALLACE, 2009) 
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Nessa perspectiva e considerando que a sonegação de impostos e a 

inadimplência de empréstimos contraídos junto à União podem reduzir 

significativamente a receita pública, torna-se importante compreender com precisão 

os reflexos que as leis de anistia fiscal têm sobre o recolhimento de obrigações 

tributárias e contratuais, principalmente em virtude da frequência com que tais 

medidas são adotadas1.   

Dessa maneira, o presente trabalho pretende responder a seguinte questão 

de pesquisa: as leis de anistia fiscal incidentes sobre a dívida derivada do 

programa de securitização agrícola (Lei n° 9.138/1995) estão associadas à 

inadimplência das operações beneficiadas? 

Os conceitos de lei de anistia e o detalhamento do programa de securitização 

agrícola, serão mais bem detalhados na próxima subseção e no capítulo II. Porém, 

com caráter introdutório, pode-se entender as leis de anistia como medidas que 

objetivam, por intermédio do perdão parcial ou total de juros e multas e no Brasil as 

vezes até de uma parcela do principal, regularizar os débitos dos contribuintes que se 

encontram em situação de default. 

No que tange à securitização, em grandes linhas, esse programa, por 

intermédio da Lei n° 9.138/1995, permitiu uma ampla renegociação de créditos rurais 

que se encontravam inadimplidos na década de 1990. O mutuário pôde renegociar 

seus débitos por um prazo que variava entre 7 e 10 anos.  

Posteriormente, em decorrência da Lei n° 10.437/2002, esses mesmos 

mutuários puderam alongar mais uma vez a dívida, contudo, nesta oportunidade, por 

23 anos. 

Um aspecto bastante relevante para este trabalho é que em 2001 o governo, 

por intermédio da Medida Provisória (MP) nº 2.196-3/2001, estatizou o risco de crédito 

das operações que pertenciam ao Banco do Brasil - BB.  

Logo, quando os mutuários não liquidavam as parcelas de suas dívidas que 

já estavam nesse momento securitizadas, o prejuízo passou a ser da União e não 

mais do BB. Porém, as demais operações permaneceram com os agentes financeiros 

que as contrataram com os seus clientes. Assim, criou-se dois grupos de mutuários 

                                            
1 Em recente estudo, a Secretaria da Receita Federal apontou que entre os anos de 2000 e 2017 foram 
realizados 30 programas de parcelamentos especiais, todo eles com expressivas reduções nos valores 
das multas e dos juros e dos encargos legais cobrados quando da inscrição do débito em Dívida Ativa 
da União (p. 21). Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/61f3518b-
0fc1-4827-ae31-41908bf73b2f . Acessado em: 04/11/2018. 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/61f3518b-0fc1-4827-ae31-41908bf73b2f
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/61f3518b-0fc1-4827-ae31-41908bf73b2f
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no programa: aqueles que renegociaram suas dívidas junto ao BB e que tinham o 

Governo Federal como seu credor, e aqueles que as renegociaram junto a outras 

instituições as quais permaneceram como credoras do financiamento.  

É importante esclarecer que aqueles que passaram a ser devedores da União 

se beneficiaram de várias leis de anistia concedidas pelo Estado, enquanto os demais 

não.  

Assim, tornou-se possível acompanhar o comportamento das operações 

desse programa durante 21 anos (1997 – 2018) e, por conseguinte, verificar quais os 

impactos que as diversas leis de anistia produziram sobre as operações ao longo 

desse período, tendo para tanto, a partir de 2001, um grupo de controle que permitia 

analisar as diferenças entre os grupos. 

Realizados esses apontamentos introdutórios, ressalta-se que o presente 

trabalho, com o intuito de responder à questão de pesquisa anteriormente exposta, 

divide-se em 5 capítulos, sendo eles: 

1 - Introdução 

2 - Revisão de Literatura 

3 - Descrição dos Dados e Metodologia 

4 - Resultados 

5 - Conclusões 

O Capítulo 1 visa contextualizar e descrever em linhas gerais o que será 

apresentado, bem como explicitar o objetivo da presente pesquisa. Nesse sentido, 

buscará descrever o programa de securitização agrícola, as principais normas que 

incidiram sobre o programa e as concessões dadas aos mutuários em cada uma 

delas.  

Além disso, objetiva elucidar, a partir de uma análise das exposições de 

motivos das normas analisadas, as razões apresentadas pela classe política para 

editar tais leis. 

No Capítulo 2, realiza-se uma revisão de literatura a respeito dos impactos 

que as leis de anistias têm sobre a receita pública e faz-se um levantamento do estado 

da arte no que se refere especificamente às publicações que envolvem a questão da 

inadimplência.  
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Nos capítulos 3 e 4 os dados utilizados nesta dissertação são apresentados, 

a metodologia utilizada para tratá-los é mais bem explicada e os resultados 

encontrados após o tratamento são expostos.  

Por fim, no capítulo 5, busca-se demonstrar as conclusões que o autor 

chegou, a utilidade da pesquisa para a elaboração de futuras políticas públicas de 

fomento ao crédito rural e as possibilidades para futuros estudos.  

 

1.1. A securitização agrícola 

 

Em meados da década de 1990, o setor agrícola brasileiro encontrava-se 

extremamente endividado, muito em virtude da valorização cambial e da abertura 

comercial que aumentaram a competição com produtos importados e implicaram em 

uma diminuição da renda agropecuária. (PEDRO PARENTE ET AL., 1996)  

Além desses fatores estruturais, segundo Pedro Parente et al.(1996), o 

elevado endividamento derivou também de 5 outras condições: (i) queda dos preços 

dos produtos de origem rural até o final de 1995, causada pelo aumento da produção; 

(ii) formação de grandes estoques nas mãos do governo em virtude da política de 

garantia dos preços mínimos, o que findou por retrair a quantidade de compradores; 

(iii) constantes descasamentos entre os índices de correção da dívida rural e os 

índices de correção do preço mínimo dos produtos agrícolas; (iv) descolamento dos 

preços recebidos pelos agricultores na venda de seus produtos com relação ao valor 

de suas dívidas; e (v) ajuste imposto a todo o setor produtivo em decorrência da 

estabilidade de preços e da política cambial.  

Assim, a alarmante elevação da inadimplência colocou em risco não só o setor 

agrícola, mas também todo o setor financeiro, especialmente o Banco do Brasil (BB) 

que à época era o maior financiador do agronegócio. De acordo com Silvestrini (2010) 

os anos de maior dificuldade financeira para essa Instituição foram os de 1995 e 1996, 

quando apresentou dois prejuízos consecutivos, de R$ 4,88 bilhões e R$ 8,22 bilhões 

respectivamente, causados pela alta inadimplência de sua carteira de créditos. 

Frente ao quadro de grande ameaça ao sistema financeiro e à indústria 

agropecuária, o Governo Federal optou, por meio da Lei n° 9.138/95, por realizar duas 

grandes renegociações denominadas de: “securitização agrícola” (aplicável às dívidas 
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de valores originalmente menores que R$ 200 mil por CPF) e “PESA” (aplicável às 

dívidas incialmente superiores a R$ 200 mil). 

Segundo Grossi e Silva (2007) 

 
A elevada taxa de inadimplência, com consequente redução do fluxo 
de retorno dos empréstimos, estava provocando uma contrarreação 
dos bancos, que passaram a adotar maior seletividade na concessão 
de novos créditos. Desta forma, a renegociação veio, de um lado, 
ampliar as possibilidades de recebimentos dos débitos por parte dos 
bancos, retirando-lhes da incômoda condição de terem que executar 
judicialmente os agricultores e, de outro, teve o efeito de restaurar a 
liquidez da agricultura, que precisava desse estímulo para iniciar o 
plantio da safra de verão 95/96, de modo a assegurar a normalidade 
do abastecimento doméstico e garantir a entrada de divisas tão 
necessárias para o equilíbrio das contas externas do País (p. 173). 

 

A seguir, foram condensadas no Quadro 1 as principais regras estabelecidas 

pela n° Lei 9.138/1995.  

 

Quadro 1 - Resumo das condições da Lei n°9.138/1995 

Prazo para enquadramento  Poderiam ser renegociadas as operações contratadas até 
20/6/1995  

Valor limite do alongamento  - R$ 200 mil  
- Dívidas maiores que R$ 200 mil poderiam ser alongadas até 
esse limite, enquanto o valor excedente seria objeto de 
renegociação entre as partes. 

Periodicidade das 
Prestações  

Anuais, iguais e sucessivas (Sistema Francês de Amortização).  

Prazo do alongamento - 7 anos 
- Mutuários comprovadamente em dificuldade financeira poderiam 
prorrogar seus empréstimos por até 10 anos  

Carência  De 1 a 2 anos.  

Taxa de juros  3% a.a.  

Correção do saldo devedor  Variação do preço mínimo do produto escolhido.  

Montante passível de 
alongamento  

R$ 7,0 bilhões.  

Fonte: Lei n°9.138/1995. 

 

Um fato interessante decorrente da Lei n°9.138/1995 foi que, logo nos anos 

seguintes a sua publicação, diversas leis foram editadas concedendo condições ainda 

mais generosas aos mutuários. O Quadro 2 a seguir apresenta os principais 

normativos publicados nesse sentido e os benefícios concedidos por cada um deles: 
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Quadro 2 - principais concessões posteriores a Lei 9.138/1995 

Lei/ Ato normativo Alterações/inovações 

Lei 9.866/1999  - Prorrogou o vencimento da primeira parcela de 1997 para 31 de 
outubro de 1998. 
- Instituiu um bônus de adimplência nos seguintes índices: 

(i) 30% para as parcelas de até R$ 50.000,00 pagas até o 
vencimento; e  

(ii) 30% por cento até o valor de R$ 50.000,00 e 15%  sobre o 
valor excedente, se a parcela da dívida for superior a esta 
mesma importância. 

Lei 10.437/2002 O pagamento das dívidas securitizadas foi alongado por mais 23 
anos, com taxa de juros fixa de 3%a.a. ao ano, sem a correção do 
saldo devedor pela variação dos preços mínimos. Além disso, foi 
concedido rebate de 20% sobre o saldo devedor para operações de 
até R$ 10.000,00 (em valores de 1995) e de 10% para as demais 
operações. 

Lei 11.322/2006 Parcelou o pagamento das parcelas de 2005 e 2006, mesmo as 
inadimplidas, em cinco anos, com dois de carência. 

Dispensou os encargos de inadimplência dos mutuários da ADENE. 

Lei 11.755/2008 Conferiu descontos para a liquidação das operações de crédito rural 
securitizado de até 45% mais um bônus fixo de até R$ 15.325,00. 

-Concedeu desconto entre 38 e 70% para liquidação das operações 
inscritas em Dívida Ativa da União – DAU mais um desconto fixo 
que poderia chegar a R$ 19.200,00. 

- Concedeu um desconto entre 33 e 65% para a renegociação das 
dívidas inscritas em DAU. 

- Poderiam ser renegociadas as dívidas inscritas em DAU até 29 de 
maio de 2009. 

Lei 12.844/2013 - Concedeu condições especiais de renegociação e rebates para os 
produtores rurais de áreas atingidas pela seca no Nordeste que 
variaram entre 50 e 85%. Contudo, esta Lei nunca foi 
regulamentada. 

Lei 12.872/2013 - Permitiu a renegociação por um prazo de dez anos dos créditos 
inscritos em DAU para os mutuários da área da SUDAN/SUDENE. 
Autorizou a Advocacia Geral da União – AGU a renegociar as 
dívidas dos produtores rurais dessa região que se encontravam 
judicializadas e a conceder os mesmos descontos que foram 
autorizados para os mutuários inscritos em DAU.  

Lei 13.340/2016 - Ofereceu para produtores da área de abrangência da SUDAN e 
da SUDENE rebates que variaram de 15 a 95% e concedeu rebates 
que variavam entre 75% e 95% para liquidação de operações 
inscritas em DAU de qualquer região do Brasil.  

Fonte: Leis nº 9.866/1999, 10.437/2002, 11.322/2006, 11.755/2008, 12.844/2014, 12.872/2013 e 13.340/2016 

 

Apesar das condições generosas ofertadas aos mutuários e posteriormente 

ampliadas, a inadimplência das operações de securitização tem-se mostrado uma 

questão bastante delicada.  

Segundo Távora (2014):  
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Os adimplentes acabam alegando que os inadimplentes conseguem 
condições de prazo e taxa de juros mais favoráveis, o que os faz 
demandar – por meio do debate político – condições similares. No caso 
da Lei nº 12.844, de 2013, os inadimplentes que refinanciaram suas 
dívidas tinham direito de fazê-lo com base em uma taxa de juros de 
3,5% ao ano até o limite de R$ 200 mil na origem (p.98). 
 
(...) 
 
Há o contra-argumento de que a situação do inadimplente era pior 
porque ele perdeu o bônus e teria uma dívida maior e que se o 
adimplente tivesse deixado de pagar em dia estaria com um saldo 
muito maior. A conta para se apurar o custo de oportunidade do 
dinheiro pago em dia comparado com a situação de desconto dos 
endividados em inadimplência é de muita complexidade e exige a 
adoção de muitas hipóteses. (p.99). 

 

Superada toda a legislação anteriormente apresentada, entende-se que uma 

MP, em especial, merece uma maior atenção: a MP n° 2.196-3/2001, pois é a partir 

dela que a presente pesquisa se estrutura. 

A aludida MP estabeleceu o Programa de Fortalecimento das Instituições 

Financeiras Federais que autorizava a União a dispensar dos bancos públicos federais 

a obrigatoriedade de honrar as operações de crédito rural alongadas ou renegociadas 

com base na Lei nº 9.138/1995, independentemente da adimplência dos mutuários.  

Na prática, a União trouxe para si o risco de crédito das operações 

securitizadas que pertenciam ao BB. Isso fez com que somente os mutuários que 

contraíram seus empréstimos junto ao Banco do Brasil se beneficiassem 

posteriormente dos perdões de dívidas concedidos pelo Governo Federal. 

Tal aspecto da norma possibilitou que um potencial problema da presente 

análise fosse mitigado: a dificuldade de isolar os efeitos das leis de anistia fiscal sobre 

as receitas públicas em virtude da frequência com que este tipo de legislação é 

utilizada no Brasil.  

Por conseguinte, criou-se naturalmente um grupo de controle, pois aqueles 

que alongaram suas dívidas junto aos demais agentes integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) não se beneficiaram da mesma maneira da “benevolência 

governamental” que aqueles que alongaram junto ao BB.  

Dessa forma, tornou-se possível, no que tange à securitização agrícola, 

comparar as taxas de inadimplência de operações pertencentes ao mesmo programa 

em sua origem, mas que em um dado momento passaram a ser administradas de 
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maneira diferente, sendo que para uma parcela destas foram concedidas diversas 

anistias fiscais e para outra não. 

 

1.2. Motivação para a elaboração das Leis de Anistia incidentes sobre a 

securitização 

 

Segundo Távora (2014), geralmente o debate político acerca da necessidade 

de renegociação de dívidas rurais surge de demandas específicas de um grupo de 

agricultores atingidos por algum choque que acaba por reduzir sua receita. À medida 

que são discutidos e encaminhados ao Poder Público, os pleitos ganham amplitude e 

passam a abranger maior área geográfica, com a inclusão de localidades em 

situações às vezes bem diversas da que motivou o pleito original. Produtores então 

tentam influenciar parlamentares e representantes de classes em favor da 

renegociação de dívidas. Alegam eles que a momentânea incapacidade de 

pagamento compromete ou ameaça a viabilidade econômica de suas atividades, 

propalando os efeitos negativos sobre a economia nacional, a geração de emprego e 

a distribuição de renda no campo.  

A partir de uma análise de alguns documentos gerados ao longo dos 

processos legislativos que culminaram nas leis federais ou atos com força de lei que 

serão analisados nesta pesquisa, pôde-se concluir que os diversos governos ao longo 

do tempo as editaram com pelo menos um dos seguintes objetivos: (i) possibilitar que 

os agricultores, mesmo os insolventes, se habilitem a pegar novos empréstimos a fim 

de financiar as safras vindouras; (ii) diminuir o risco de crédito do sistema financeiro 

ou enquadrar algum agente financeiro nos limites estabelecidos pela autoridade 

reguladora; e (iii) elevar a receita de curto prazo a partir da recuperação de parte dos 

créditos inadimplidos.  

Do exposto, nas subseções a seguir essas finalidades serão examinadas com 

maior atenção.  

1.2.1. Leis de anistia que objetivam possibilitar que os agricultores, mesmo os 

insolventes, se habilitem a pegar novos empréstimos.  
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Sem dúvidas, a intenção de regularizar o acesso ao mercado de créditos dos 

agricultores excluídos do sistema financeiro em virtude da inadimplência é o objetivo 

mais recorrente das leis de anistias aqui tratadas. De todas às anteriormente citadas, 

apenas a exposição de motivos da MP que posteriormente foi reeditada e originou a 

MP 2.196-3/2001 não faz algum tipo de referência a essa intenção.  

Destarte, a seguir, apresenta-se alguns excertos que demonstram com 

clareza esse argumento: 

Exposição de Motivos n° 217-A (originou a MP que posteriormente foi 
transformada na Lei n° 9.138/1995) 
Em suma, a edição dessa Medida Provisória propiciará a retomada da 
concessão de financiamentos, em favor dos próprios agricultores, 
porquanto, neste momento, grande contingente de produtores do 
Centro/Sul não pode prescindir da assistência financeira para 
comercialização da safra em curso, a maior da história do país. Além 
disso, é preciso atender ao custeio de trigo, feijão irrigado e outras 
culturas e dar continuidade ao financiamento do custeio de lavouras da 
região Nordeste.  
 
Exposição de Motivos n° 00071/2008 – MF/MAPA/MDA/MI (originou a 
Lei  n° 11.775/2008) 
O elenco de medidas voltadas a equacionar o endividamento de 
contingente substancial de produtores rurais afigura-se oportuno e 
inadiável, na medida em que o mundo se depara com um cenário de 
preços de produtos agrícolas em alta, sobretudo pela demanda 
crescente dos países em desenvolvimento por alimentos, constituindo-
se, assim, dever do Estado propiciar condições a esses produtores de 
regularizarem suas pendências e resgatarem o acesso a crédito, para 
que disponham da faculdade de incrementar a produção de forma a 
suprir a crescente demanda doméstica e internacional. 
 
Exposição de Motivos n° 00084/2016 MF (originou a Lei n° 
13.340/2016) 
As adversidades climáticas enfrentadas pelos produtores rurais na 
área abrangida pela Sudene têm dificultado a obtenção de renda da 
atividade agropecuária e, consequentemente, a liquidação dos 
compromissos juntos às instituições financeiras. Nessa conjuntura, 
vislumbra-se a necessidade de medidas para readequação das dívidas 
decorrentes de operações de crédito rural. 

 

À atividade agrícola é inerente uma série de especificidades que podem 

comprometer seu desempenho econômico, tais como: o risco climático, o sanitário, a 

volatilidade nos preços e a baixa elasticidade renda da demanda para boa parte dos 

produtos. Tais fatores tornam necessária a ação do governo por meio de políticas 

públicas, uma das quais o crédito rural, para suavizar os impactos financeiros que 

podem atingir o produtor. (RAMOS E MARTHA JUNIOR, 2010) 

Nesse sentido, o crédito à atividade agropecuária no Brasil historicamente 

conta com elevado grau de regulação estatal, seja criando regras de direcionamento 
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de fundos financeiros, fixando as taxas de juros ou concedendo subsídios. Porquanto, 

o produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, sempre viu no crédito a principal 

alternativa de financiamento de sua atividade, cujo nível de alavancagem costuma ser 

bastante elevado. Enquanto o saldo total do crédito no SFN representava 34,7% do 

Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 e 47,7% em 2018, o saldo total do crédito rural 

alcançava 78,2% do PIB agropecuário em 2007 e 109,0% em 2018 (SERVO, 2019).  

Relevante destacar ainda que o crédito rural impacta significativamente o PIB 

do setor. Gasques, Bacchi e Bastos (2017) verificaram que uma elevação de 1% no 

crédito rural tem o potencial de elevar o PIB agropecuário em 0,19% e a produtividade 

do setor em 0,12%. Em sentido semelhante, Melo, Marinho e Silva (2013) 

identificaram uma causalidade bidirecional entre o crédito rural e o PIB real 

agropecuário. Segundo tais autores, a elevação de 1,90% no crédito destinado à 

agricultura em relação ao PIB real impacta o PIB real agropecuário em 0,79%. 

Assim, reabilitar o acesso ao crédito do produtor pode trazer externalidades 

econômicas positivas, sendo de tal maneira, razoável, ao menos em um primeiro 

momento, o raciocínio de se criar mecanismos para que os que se encontram 

excluídos do sistema financeiro possam voltar a contrair empréstimos. 

1.2.2. Leis de anistias com o objetivo de diminuir o risco operacional do sistema 

financeiro 

 

Leis de anistias que visam prioritariamente a melhoria das condições de 

solvência das instituições bancárias tem o propósito de evitar que uma crise de 

liquidez de grandes proporções recaia sobre o sistema financeiro.  

Essas leis buscam, em alguma medida, diminuir o risco de crédito das 

instituições retirando delas as carteiras com maiores chances de insolvência. Um 

exemplo que é abordado na presente pesquisa e que se enquadra nesse modelo é a 

MP nº 2.196-3/2001.  

A exposição de motivos dessa MP, afirma que: 

 
EM 00108 MPV Bancos Federais 
Com a sofisticação dos mercados financeiros e de capitais houve, nas 
últimas décadas, grande avanço na regulamentação prudencial 
internacional. Tais avanços também se refletiram no arcabouço 
regulatório do Sistema Financeiro Nacional, principalmente em razão 
da necessidade de aparelhar o Sistema para as análises de risco de 
crédito efetuadas por empresas especializadas dos principais países 
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fornecedores de capital. Nesse sentido o Conselho Monetário Nacional 
alterou a regulamentação existente, adequando-a aos parâmetros 
internacionais. 

 

Em sentido similar a própria Lei n°9.138/1995 objetivava criar condições para 

que os bancos voltassem a conceder novos financiamentos de modo que foi bastante 

favorável aos agentes financeiros uma vez que esses puderam trocar títulos 

praticamente inegociáveis no mercado secundário por títulos públicos altamente 

líquidos.  

Para Silvestrini  (2010) “a securitização das dívidas rurais evitou que o sistema 

financeiro brasileiro, capitaneado pelo Banco do Brasil, entrasse em bancarrota” (p. 

1045). Segundo esse autor, percebeu-se que houve um aumento no ativo total do 

Banco do Brasil em decorrência da migração das operações que se encontravam 

provisionadas como liquidação duvidosa e que foram recuperadas passando para o 

ativo circulante e de longo prazo logo após a formalização dos contratos de 

securitização, em junho de 1996. Consequentemente, a provisão para créditos de 

liquidação duvidosa diminuiu significativamente.  

Como se vê, a justificativa de diminuir o risco operacional do sistema 

financeiro pode se mostrar válida, na medida que se evita um mal maior, qual seja: o 

colapso do SFN. Contudo, outras questões surgem dessas motivações, 

especialmente devido a possibilidade de internalização de prejuízos privados pelos 

cofres públicos.   

1.2.3. Leis de anistias com o objetivo de elevar as receitas de curto prazo.  

 

Pode-se inferir que contribuintes de uma maneira geral possuem incentivos 

para buscar uma maneira de reduzir o pagamento de suas obrigações junto ao Estado 

e assim maximizar o lucro de suas atividades. Por outro lado, os governos possuem 

também claros incentivos para potencializar a arrecadação fiscal, tributária ou 

contratual no curto prazo (ao longo de seus mandatos) de modo a viabilizar seus 

programas.  

Nas exposições de motivos analisadas, verificou-se que este aparece como 

um objetivo secundário das leis, que almejam principalmente (pelo menos na 

exposição de motivos) restaurar o acesso ao crédito dos produtores. Ainda assim, é 

possível verificar menções sobre a possibilidade de elevação na receita de curto 

prazo, como, por exemplo, nos excertos a seguir:  
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Exposição de Motivos n° 00071/2008 – MF/MAPA/MDA/MI (originou a 
Lei n° 11.775/2008) 
 
Este esforço do Governo Federal, além de visar à recuperação da 
renda agrícola e o retorno de recursos públicos esterilizados e 
onerosos por longo período, pode ser entendido, no campo das 
relações internacionais, como contribuição da sociedade brasileira 
para ampliar a oferta mundial de alimentos, por meio da utilização do 
potencial produtivo nacional, na busca do desejado equilíbrio no 
suprimento vital para os povos. 

 

Em sentido similar, o Relator da MP n° 733, que posteriormente originou a Lei 

13.340/2016, assim se manifestou no Parecer n° 40/2016 do Congresso Nacional 

sobre o mérito da medida:  

 
Parte das medidas previstas na MPV n° 733, de 2016, se estendem 
aos produtores de todo o País, dado que o art. 4° autoriza a concessão 
de descontos para a liquidação das dívidas originárias de operações 
de crédito rural e das dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras 
e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritas 
na Dívida Ativa da União até 31 de dezembro de 2014.  
Tais descontos permitirão a recuperação de valores que dificilmente 
seriam recebidos pela União, o que, além de possibilitar a 
regularização da situação de milhares de produtores rurais, reforçará o 
caixa do Tesouro em um momento de dificuldade fiscal (p. 9-10).  
 

Cabe esclarecer, ainda, no que se refere à elevação de receitas, que esta 

pode ser uma meta um tanto questionável, como poderá ser melhor visto no próximo 

capítulo. Isso se dá em especial porque tais leis podem causar um problema de risco 

moral nos financiamentos, em virtude da possibilidade dos mutuários se sentirem 

incentivados a deixar de pagar seus financiamentos para futuramente se beneficiar 

das concessões dadas aos maus pagadores (ALM, MARTINEZ-VAZQUEZ E 

WALLACE, 2009). 

Vale ressaltar ainda que na exposição de motivos da Lei n° 11.775/2008 há 

uma citação sobre a possibilidade de que as medidas de anistias possam melhorar a 

imagem internacional do País. Contudo, tal justificativa apareceu pontualmente 

apenas neste momento, de modo que não parece ser uma justificativa recorrente 

neste tipo de leis e, por isso, não será aprofundada neste trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A literatura sobre anistia fiscal é majoritariamente composta por análises 

voltadas para os efeitos das anistias sobre a arrecadação tributária e, dessa maneira, 

a fatores ligados a evasão e a inadimplência tributária.  Essa literatura, contudo, é um 

tanto mais incomum no que se refere às dívidas contratuais onde o Estado atua como 

credor de uma dívida.  

Contudo, no Brasil, o tratamento dado às dívidas tributárias é basicamente o 

mesmo que aquele concedido às dívidas contratuais nas quais a União é credora e 

incluem a aplicação de multas de mora, inscrição no Cadastro Informativo de Créditos 

Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), inscrição em Dívida Ativa da União 

(DAU) e a execução judicial. Desse modo, é possível que os resultados das pesquisas 

voltadas a verificar a relação entre as leis de anistias e a arrecadação tributária sejam 

bastante próximos aos que são verificados na relação entre tais leis e a adimplência 

das dívidas contratuais com a União.  

Isso posto, nesta seção será abordada a literatura a respeito do impacto sobre 

a arrecadação tributária, literatura mais vasta, enquanto na próxima, as dívidas 

contratuais oriundas do crédito rural brasileiro serão mais bem especificadas.   

 

2.1. Conceituação das leis de anistia e seus potenciais impactos sobre a 

arrecadação 

 

Como já exposto anteriormente, há uma divergência de intenções entre 

devedor e credor na medida que ambos buscam maximizar seus ganhos.  Em virtude 

desse conflito, sucessivos governos lançam mão de anistias fiscais e programas de 

recuperação de créditos inadimplidos. 

Uma anistia fiscal pode ser definida como um período de tempo no qual o 

governo oferece, a um grupo específico de contribuintes, a oportunidade de pagar 

uma quantia definida em contrapartida ao perdão de suas dívidas fiscais, incluindo 

multas e juros relacionados a períodos anteriores, além da garantia de que não sofrerá 

futuros processos judiciais (BAER E LE BORGNE, 2008).  

Para Bayer, Oberhofer, & Winner (2015) os formuladores de políticas 

frequentemente veem as anistias fiscais como um dispositivo eficiente para explorar 
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fontes adicionais de receita (pelo menos a curto prazo) e, no médio a longo prazo, 

para melhorar o cumprimento das obrigações tributárias. Contudo, para esses 

autores, evidências empíricas mostram que os benefícios das anistias fiscais são 

apenas modestos e em muitos casos não excedem os custos dos próprios programas. 

O modelo teórico proposto por eles fornece uma possível explicação para essa 

observação, sugerindo que as anistias são autorrealizáveis no sentido de que o 

cumprimento inicial piora se os contribuintes esperarem que uma outra anistia ocorra 

em um futuro próximo. Consequentemente, os governos deveriam pensar duas vezes 

antes de conceder uma anistia como uma solução rápida para um déficit orçamentário, 

já que isso poderia aumentar a pressão sobre os orçamentos futuros.     

Alm (2018) afirma que os estudos seminais sobre evasão fiscal adotavam 

como premissa que os indivíduos racionais maximizadores de utilidade praticam um 

jogo de loteria, pesando os benefícios da trapaça bem-sucedida contra a perspectiva 

de detecção e punição. Por conseguinte, o ponto central dessas correntes é que um 

indivíduo paga impostos somente porque sente medo de ser descoberto e punido em 

caso de sonegação. 

Contudo, o mesmo autor (Alm, 2018) afirma que as publicações mais 

modernas trazem diversas evidências empíricas de que os indivíduos são motivados 

por critérios definidos com base tanto em considerações financeiras, tais como a 

probabilidade de ocorrência de auditorias e as consequentes punições em decorrência 

de seus desvios, como também por considerações não financeiras (por exemplo, 

simpatia, empatia, culpa, vergonha e moralidade) e sociais (por exemplo, normas 

sociais, bens públicos e comportamento dos pares). 

Desse modo, torna-se interessante avaliar a questão de como as sucessivas 

Leis de Recuperação Fiscal (Refis) e de renegociações de dívidas não tributárias 

podem alijar a receita pública. Isso porque, é possível concluir que essas medidas de 

maneira sucessiva podem afetar a percepção do contribuinte sobre a eficácia das 

penalidades aplicadas, sobre o prejuízo financeiro de não efetuar os recolhimentos na 

data correta e sobre as normas sociais no sentido de que a situação de inadimplência 

se tornaria algo sem maiores implicações morais. 

Luitel e Sobel (2007) realizaram uma pesquisa que analisou 27 estados Norte 

Americanos entre 1982-2004 que ofereceram uma ou várias anistias fiscais aos seus 

residentes. Os resultados mostraram que a primeira anistia fiscal de base ampla sobre 
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a receita tributária total resulta em aumento de curto prazo na receita, a qual, contudo, 

é acompanhada por uma perda de longo prazo e provavelmente de uma menor 

compliance no futuro.  

Neste estudo (Luitel e Sobel, 2007) os autores verificaram que a segunda e a 

terceira anistia, além de não gerarem efeitos de curto prazo, elevaram as perdas de 

receita no longo prazo. Tal pesquisa sugere que as anistias fiscais de base ampla 

podem ser eficazes se forem utilizadas, no máximo, uma única vez, e ainda assim 

devem considerar que provavelmente ocorrerá uma perda de receita em um horizonte 

de tempo maior, cujo valor presente provavelmente excederá o ganho de receita de 

curto prazo.  

Ao analisar as anistias fiscais realizadas na Federação Russa ao longo da 

década de 1990, Alm, Martinez-Vazquez e Wallace (2009) observaram, a partir de 

uma análise de séries temporais, que, tal como nos Estados Unidos, as anistias 

tiveram pouco impacto permanente sobre as receitas. Segundo esses autores, 

evidências empíricas de diversos países indicam que os programas de anistia mais 

eficazes na geração de receitas são aqueles que reduzem impostos, juros e multas 

sobre os itens anistiados, e que permitem aos infratores participar do programa, mas 

que aumentam a fiscalização pós-anistia. Segundo os autores, a experiência da 

Federação Russa reforça a conclusão geral de que países em desenvolvimento se 

sairiam melhor se seguissem uma estratégia fiscal que excluísse as anistias fiscais.  

Dessa maneira, em face do panorama das contas públicas brasileiras, torna-

se relevante conhecer os fatores que podem levar a melhores resultados das leis de 

Refis e de renegociações das dívidas não tributárias promovidas pelos entes 

governamentais.  

 

2.2. Estado da arte sobre leis de anistia e crédito rural no Brasil 

 

Ao se abordar a questão da influência das leis de Refis sobre o 

inadimplemento das operações de crédito rural no Brasil, três estudos recentes se 

destacam: Grossi e Silva (2007), Távora (2014) e especialmente Melo e Resende 

Filho (2017).  

Grossi e Silva (2007) realizaram um amplo histórico da renegociação de 

dívidas que culminou na securitização agrícola. Sua análise se inicia ainda nas 
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discussões legislativas e na instalação da CPI da dívida agrícola em 1993 e se 

estende até 2005, momento em que a bancada ruralista pressionava por uma nova 

renegociação dessas obrigações.  

Posteriormente, há uma análise a respeito das despesas orçamentárias e uma 

comparação sintética da inadimplência da securitização com a renda das lavouras. 

Por fim, os autores concluem que há um histórico no Brasil que demonstra uma 

constante e recorrente inadimplência por parte dos devedores, ainda que, 

sucessivamente, eles consigam prorrogações e melhores condições de pagamento 

(GROSSI; SILVA, 2007).  

Távora (2014) busca levantar as justificativas que comumente embasam a 

concessão do crédito rural em condições mais favoráveis que as das demais 

operações de crédito. São estudados, também, o modelo de financiamento da 

produção agropecuária via crédito rural e o histórico de renegociações de dívidas 

rurais no Brasil nos últimos anos, que se caracterizou, segundo o autor, por um amplo 

número de leis, com alto custo fiscal, forte componente político e ineficiência 

econômica. 

Em continuidade, Távora (2014) argumenta que as sucessivas políticas de 

crédito rural, da forma como concebidas no Brasil, deixam de incentivar à alocação 

eficiente de recursos e criam oportunidades para comportamentos de free rider e de 

ações rent seeking. Na visão do autor: 

 
As renegociações falham em melhorar a política de financiamento, uma 
vez que os problemas com o default dos produtores rurais se repetem 
com certa constância. Em outras palavras, renegociações falham em 
minimizar perdas de bem estar do conjunto da sociedade e, em 
consequência, aprofundam a dívida social. Pode-se afirmar que o mais 
alto nível de bem estar não é alcançado com renegociações sucessivas 
de dívidas rurais (p. 28). 
 

Já Melo e Resende Filho (2017) se utilizam de uma abordagem econométrica 

robusta e verificam quais variáveis determinam a inadimplência do crédito rural em 

um sentido macro. Especificamente no que é atinente ao trabalho desses autores, 

abordagem mais próximas a proposta nesta pesquisa, entende-se necessário se 

debruçar sobre alguns pontos. 

No que se refere ao indicador de inadimplência, os autores partem da 

classificação de risco adotada pelo Banco Central na Resolução do Conselho 
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Monetário Nacional - CMN n° 2.682/992.  Tal norma classifica as operações de crédito 

em nove estágios, quais sejam: AA (menor risco de crédito), A, B, C, D, E, F, G e H.  

Nesse sentido, os autores adotaram como variável dependente a série “novos 

empréstimos ruins” obtida a partir da seguinte equação: 

 

Equação 1 

 𝑦
𝑡= 

𝐴−𝐵

𝐶

  

onde:  

A = saldo das operações de crédito do setor rural com risco de nível E, F, G e H no período t; 

B = saldo das operações de crédito do setor rural com risco de nível E, F, G, H no período t -

1 ; 

C = saldo das operações de crédito do setor rural com risco de nível AA, A, B e C no período 

t -1. 

 

A abordagem utilizada por Melo e Resende Filho (2017) busca avaliar todo o 

Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) sem segregar o tipo do credor (se a União 

ou as instituições financeiras), ou mesmo os programas específicos (securitização, 

PESA, Recoop, Pronaf dentre outros).  

Isso é relevante porque a depender do programa ou do credor a estrutura de 

cobrança e os efeitos da inadimplência podem ser significativamente diferentes. 

Assim, tal trabalho é bastante eficaz em traçar um panorama e indicar as variáveis 

que impactam a inadimplência do crédito rural. Contudo, por ser uma análise do 

macroprocesso, não consegue verificar as especificidades dos programas.  

Assim, pode-se falar que a presente pesquisa, se diferencia do que foi 

formulado por Melo e Resende Filho (2017) em diversos aspectos, dos quais 

destacam-se três:  

(i) a presente análise aborda um universo micro, no qual observa-se um único 

programa ao longo de 21 anos;  

                                            
2 A Resolução n° 2.682/99 determinou que as instituições financeiras deveriam classificar suas 
operações de créditos em ordem crescente de risco de AA até H, sendo que as operações em situação 
de inadimplência seriam obrigatoriamente classificadas a partir da classe B, no mínimo nos seguintes 
parâmetros: a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B; b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nível C; c) 
atraso entre 61 e 90 dias: risco nível D, d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nível E; e) atraso entre 121 
e 150 dias: risco nível F; f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nível G; g) atraso superior a 180 dias: 
risco nível H; 



29 
 

  
 

(ii) a partir desse recorte, torna-se viável verificar como as medidas de 

renegociação atingem especificamente o programa a que se destinam, pois aqui não 

serão consideradas as concessões dadas a outros programas que não incidem 

diretamente sobre a securitização;  

(iii) Considerando que em virtude da MP n° 2.196-3/2001 houve a cisão das 

operações e que a partir de então a parcela em atraso de um grupo continuou a ser 

regida pelo Manual de Crédito Rural (MCR) enquanto a outra passou a ser regida 

pelas regras da dívida ativa (inscrição no Cadin, DAU e por fim execução judicial), 

tornou-se possível verificar se existem diferenças decorrentes ao tratamento dado a 

cada uma delas. 

Dessa maneira, entende-se que o presente trabalho se insere dentro de uma 

sequência que pode esclarecer de maneira consistente os efeitos das leis de anistia 

sobre as operações de crédito rural, partindo de uma perspectiva histórica voltada ao 

processo político como verificado em Grossi e Silva (2007) e Távora (2014), passando 

por uma análise mais quantitativa de sentido amplo, como a de Melo e Resende Filho 

(2017) até este trabalho que lança um olhar sobre o microprocesso e busca mensurar 

os impactos em um programa específico.  

 

2.3. Determinantes macroeconômicos do risco de crédito no Brasil 

 

 De acordo com a literatura, diversos aspectos macroeconômicos podem 

interferir no descumprimento das obrigações de contratos de crédito no Brasil. Ainda 

que o presente estudo esteja voltado à influência das leis de anistia sobre o crédito 

rural, não se deve menosprezar outros fatores que também possam impactar o 

adimplemento das operações desse segmento. 

Oliveira et al (2017) identificaram que as variáveis taxa de juros (custo do 

capital), renda, expectativa de inflação e taxa de câmbio são estatisticamente 

significativas quando se analisa a inadimplência das empresas no Brasil.  

Segundo Terra et al., (2013) as variáveis macroeconômicas de maior efeito 

sobre a inadimplência corporativa foram o crescimento do PIB e a inflação. As 

estimativas das autoras sugeriram que um ponto percentual adicional na taxa de 

crescimento do PIB, reduz a probabilidade de inadimplência das empresas dois 

trimestres à frente em 6%. Já uma redução da inflação, medida pela variação do Índice 
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de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), reduz a probabilidade de inadimplência dois 

trimestres à frente em 4%. 

Arraes e Teles (1999) identificaram três fatores causadores e mantenedores 

do inadimplemento do crédito rural no brasil. O primeiro deles, não mais se aplica uma 

vez que, de acordo com os autores, se originou da queda abrupta da receita 

inflacionária na década de 1990. O segundo refere-se à questão das renegociações a 

qual se manifesta a partir da possibilidade que os agricultores em situação de 

regularidade antevejam condições futuras melhores e resolvam não pagar suas 

dívidas. O terceiro é relativo à queda da rentabilidade do setor agrícola, apurada como 

a razão entre o índice de preços pago pelo produtor e o índice de preços recebidos 

em um dado período.    

Por sua vez, Melo e Resende Filho (2017) buscaram identificar os fatores que 

causam o endividamento do crédito rural. Para tanto, o estudo testa diversas variáveis 

independentes que segundo os autores podem causar a inadimplência do SNCR. Os 

autores então concluíram que os processos políticos de renegociação da dívida no 

SNCR induzem níveis de endividamento maiores do que em um cenário sem 

renegociações. Além disso, destacam que o setor externo e variáveis 

macroeconômicas relacionadas ao ciclo de negócios não impactam a inadimplência 

no crédito rural no Brasil, mas a relação preços pagos pela agricultura sobre os preços 

recebidos impacta, tal que há um aumento estimado de 6,06% na inadimplência no 

SNCR para cada 10% de aumento nesta relação de índices de preços.  

A partir da literatura apresentada, pôde-se concluir que normalmente as 

seguintes varáveis macroeconômicas são identificadas como determinantes do 

descumprimento das obrigações de contratos de crédito no Brasil: 

1 - Variação da taxa de juros; 

2 - Renda; 

3 - Expectativa de inflação; 

4 - Taxa de câmbio; 

5 - Processos políticos de renegociação; e 

6 - Variação do PIB;  

Essas variáveis e como elas se inserem ou não na presente pesquisa serão 

mais bem detalhadas nos capítulos seguintes. 
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3. DESCRIÇÃO DOS DADOS E METODOLOGIA 

 

3.1. Origem dos dados utilizados e critérios de seleção das instituições 

analisadas 

 

As operações de securitização agrícola, que serão aqui abordadas, 

alcançaram ao todo 144 instituições financeiras, entre bancos e cooperativas, que 

eram detentoras de carteiras de crédito rural nos termos da Lei n° 9.138/1995. 

Com o objetivo de pactuar a renegociação autorizada por essa regra, a 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) firmou com cada uma das instituições 

financeiras participantes um contrato de alongamento.  

Nesses instrumentos, para garantir ou equalizar as operações, previu-se a 

emissão de títulos pelo Tesouro Nacional, os quais foram entregues às instituições 

financeiras em contrapartida à cessão de seus créditos junto aos mutuários, ou seja, 

os mutuários efetuavam o pagamento ao agente financeiro e cabia a este meramente 

repassar esse fluxo à STN. Todavia, o risco da carteira permaneceu com o banco ou 

com a cooperativa, o que implica que, independentemente da adimplência de seu 

cliente, o agente tem por obrigação repassar os recursos à União. 

Pelas normas contratuais, as instituições financeiras deveriam repassar ao 

Tesouro Nacional os valores devidos pelo menos uma vez ao ano. Ressalta-se que, 

em virtude dos benefícios concedidos aos agricultores, era imprescindível que o 

agente informasse à STN todos os movimentos financeiros que aconteceram nas 

operações de seus clientes para que pudesse ser calculado o valor da prestação a 

ser repassada ao Órgão Fazendário. 

Assim, a STN possui informações relativas às movimentações financeiras dos 

mutuários que aderiram ao programa e a partir desses dados, é possível mensurar a 

inadimplência de cada agente financeiro individualmente.  

Conforme relatado na Seção 1.1, em 2001, as operações que pertenciam ao 

Banco do Brasil foram transferidas para a União por intermédio da MP n° 2.196-

3/2001. Importa ressaltar que esse Banco permaneceu como gestor da carteira, sendo 

que a ele competia administrar e cobrar os seus antigos clientes. Assim, na qualidade 

de contratado, o BB repassa à STN mensalmente a posição e o fluxo de cada uma 

das operações administradas.  



32 
 

  
 

Isso posto, tornou-se possível comparar as situações de inadimplência 

ocorridas nos empréstimos agora pertencentes à União com aquelas verificadas junto 

aos agentes privados.  

Das 144 instituições financeiras que firmaram contratos junto ao Tesouro 

Nacional, 94 são cooperativas de créditos. Contudo, uma vez que essas possuem 

uma atuação marcadamente regional, na maior parte das vezes restritas a um único 

município e, portanto, muito suscetíveis e questões locais, como clima e atuação de 

sindicatos, optou-se por retirá-las da amostra. Além disso, as cooperativas de crédito 

representam uma parte ínfima do total de mutuários contemplados no programa de 

modo que não agregariam informações substanciais ao presente trabalho.  

Assim, as 50 instituições restantes são bancos, dos quais somente 28 são 

utilizados nesta pesquisa. Isso porque, a partir de 2017, a STN iniciou um amplo e 

complexo processo de regularização das dívidas que essas instituições possuíam 

junto ao Tesouro. Nessa oportunidade, os agentes eram convidados a corrigir dados 

que ao longo dos últimos 20 anos foram fornecidos em formatos inadequados, de 

maneira errônea ou incompleta de modo a regularizar os registros das operações. 

Contudo, 22 dos 50 bancos não realizaram tal regularização. A maioria porque não 

estavam mais em funcionamento em 2017 ou porque todas as suas operações já 

tinham sido liquidadas, de maneira que não havia mais registros a regularizar. Assim, 

restaram as 28 instituições que serão aqui analisadas.       

Destaca-se que os dados a seguir apresentados serão analisados de maneira 

agregada nos momentos em que se referirem a instituições privadas, tendo em vista 

que algumas dessas instituições possuem poucas operações vigentes até o momento 

(quatro ou cinco a depender do caso) de modo que tratá-las individualmente seria um 

desafio em virtude da pequena amostra.   

Isso posto, a partir de agora os dados serão tratados como se fossem duas 

carteiras distintas: a carteira União (ativos pertencentes ao Tesouro Nacional, com 

risco de crédito da própria União e administrados pelo Banco do Brasil) e carteira 

demais bancos (fluxo financeiro pertencente ao Tesouro Nacional, com risco de 

crédito do Agente financeiro e administrados por 28 instituições privadas 

individualmente).  
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Feitas essas explanações, o Gráfico 1 a seguir demonstra a quantidade de 

mutuários por exercício que tinham obrigações a pagar em um determinado ano desde 

o início do programa.  

 

Gráfico 1 - Quantidade de mutuários com obrigações a pagar por carteira (em milhares) 3 

 

Fonte: Tesouro Nacional, elaboração própria (2019) 

 

Destaca-se da figura anterior, que a carteira União, cujos financiamentos 

foram originalmente contratados pelas pessoas físicas ou jurídicas junto ao Banco do 

Brasil, é bastante superior, em quantidade de mutuários, que a carteira demais 

bancos, o que decorre do papel histórico de financiador do crédito rural do BB.  

Outro ponto que merece atenção, é que não há novas contratações desde o 

ano de 1997 em que pese o gráfico demonstrar uma elevação da quantidade de 

operações até 1999 e 2000. Isso aconteceu porque o gráfico demonstra os mutuários 

que tinham obrigações a pagar em cada exercício. Contudo, como a Lei nº 9.138/1995 

previu a possibilidade de carência de um ou dois anos para as primeiras parcelas, era 

possível que os mutuários somente iniciassem o pagamento da obrigação em 1999 

ou até mesmo no ano 2000.  

                                            
3 Os registros existentes na Secretaria do Tesouro Nacional para o ano de 2001 estão incompletos. Por 
esse motivo, não há como apurar a quantidade de mutuários com obrigações a pagar no período. Com 
relação ao ano de 2018 da carteira demais bancos, na data do levantamento de dados desta pesquisa 
tal exercício ainda não havia sido consolidado. 
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Superada a questão da quantidade de operações, na Tabela 1 a seguir, 

busca-se comparar a distribuição geográfica das carteiras conforme o cadastro 

original registrado no Tesouro Nacional (ano base 1997). Assim, foram segregados o 

percentual de contratações de cada carteira por estado.  

 

Tabela 1 – Distribuição Geográfica das operações no  

Carteira União 
Carteira Demais 

Bancos 

UF Porcentagem UF Porcentagem 

RS 23,5% SP 28,7% 

PR 16,1% SC 16,0% 

SC 11,1% RS 14,4% 

BA 10,5% MG 9,9% 

SP 7,6% PR 6,0% 

GO 6,2% GO 5,8% 

MG 5,7% MT 5,5% 

MT 4,4% BA 3,2% 

MS 3,5% MS 3,1% 

PE 1,8% MA 1,7% 

Total 90,4% Total 94,4% 
Fonte: Tesouro Nacional, elaboração própria (2019) 

 

Note-se que a distribuição geográfica é razoavelmente similar. Importante 

destacar que aproximadamente 90% das operações se concentram nos mesmos nove 

estados em ambos os grupos. 

Já a Tabela 2 traz a estatística descritiva dos valores que os mutuários 

originalmente renegociaram segregados por carteira. 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva das carteiras conforme o valor contratado em R$ 

Estatística Demais Bancos  
Banco do 
Brasil 

Média 26.224,46 16.209,56 

Desvio Padrão 37.993,66 28.022,81 

1º Quartil 4.078,25 1.653,24 

Mediana 11.495,87 5.890,85 

3º Quartil 30.949,16 17.593,41 

Valor máximo 200.000,00 200.000,00 
Fonte: Tesouro Nacional, elaboração própria (2019) 
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 Impende frisar que as carteiras em suas origens eram basicamente as 

mesmas: referiam-se a refinanciamentos de até R$ 200 mil, oriundos de dívidas das 

décadas de 1980 e 1990 e que até 2001 foram beneficiadas exatamente pelas 

mesmas negociações.  

3.2. Consequências do atraso nos pagamentos 

 

Conforme disciplinado no contrato de administração de créditos securitizados 

firmado entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil, esta instituição, ao verificar um 

atraso superior a 15 dias, deve enviar uma cobrança ao mutuário e após 180 dias 

realizar a liquidação antecipada da operação e enviá-la para inscrição em DAU pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Destaca-se que quando ocorre o primeiro dia de atraso o mutuário perde dois 

benefícios: a dispensa de correção monetária pela variação do preço mínimo do 

produto desde 2001, bem como o bônus de adimplência de até 30% fixado pela Lei 

nº 9.866/1999. Além disso, ao se completar os 180 dias de atraso há a liquidação 

antecipada de toda a dívida e a aplicação de multa de 30% prevista na Lei n° 

8.981/1995. 

Na Tabela 3 a seguir, busca-se a partir de um caso hipotético demonstrar os 

prejuízos financeiros de um mutuário do crédito rural securitizado desde o primeiro dia 

de inadimplemento.  

 

Tabela 3 - Evolução da dívida do produtor em decorrência da inadimplência 

Saldo da 
operação para 
liquidação4,5 

Valor da 
prestação em 
condição de 
adimplência 

Valor da 
prestação 
após o 1º dia 
de atraso  

Saldo da 
operação 
após 180 dias 
de atraso 
(inscrição em 
DAU) 

Multa de 
30% para 
inscrição 
em DAU 

Valor 
inscrito em 
DAU 

31.151,41 5.000,00 17.647,05 109.946,17 32.983,85 142.930,02 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

No que se refere à diferença entre as carteiras dos demais bancos e carteira 

da União é importante frisar que as consequências são exatamente as mesmas até a 

                                            
4 Aplicado um bônus de adimplência de 15% (Lei n° 9.866/1999) e o congelamento do preço mínimo 
em valores de 31/10/2001. 
5 Considerando a data de pagamento em 31/10/2019. 
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etapa de liquidação antecipada. Assim, mesmo as pessoas que contrataram seus 

financiamentos junto às instituições privadas estão sujeitas a três punições pelo atraso 

no pagamento: (i) perda da dispensa de correção monetária pela variação do preço 

mínimo do produto (congelamento do valor da parcela aos preços de 2001), (ii) perda 

do bônus de adimplência de até 30%, e (iii) ter sua dívida liquidada antecipadamente 

após 180 dias do vencimento. Já que esses créditos não são inscritos em dívida ativa, 

não se aplica a esses a multa de 30% em virtude da inscrição em DAU. 

3.3. Mensuração da inadimplência 

 

Para mensurar a inadimplência das carteiras, recorreu-se a algumas 

estratégias necessárias para padronizar os dados. Considerou-se inadimplemento 

qualquer atraso de pagamento, inclusive aqueles de um dia, especialmente por dois 

motivos específicos: em primeiro lugar, deve-se considerar que qualquer atraso na 

prestação causa significativas perdas financeiras para o produtor conforme 

demonstrado anteriormente. Assim, a decisão de atrasar o pagamento, mesmo que 

em apenas um dia, já traz várias implicações que não podem ser menosprezadas. 

Em segundo lugar, os bancos privados possuem nítidos incentivos para não 

permitir que os mutuários atrasem suas operações por mais de 180 dias, uma vez que 

nessas situações, tais instituições, na qualidade de garantidoras do risco, teriam que 

honrar com toda a operação liquidada antecipadamente. Assim, verificou-se um 

número ínfimo de operações que chegavam nesse estágio nas instituições privadas, 

em contraposição a uma quantidade significativa de operações inscritas em dívida 

ativa após os mesmos 180 dias de atraso. Assim o critério de atraso superior a 180 

dias (que implicaria a inscrição em DAU) não parecia o mais adequado. 

Desse modo e considerando que nos arquivos enviados à STN os atrasos 

mesmo os de um dia são facilmente capturados em decorrência das informações 

relativas à perda do bônus de adimplência e da dispensa de correção monetária, 

adotou-se essa maneira de mensurar os não pagamentos.  

 

3.4. Variáveis analisadas 
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A hipótese central do presente estudo é a de que as renegociações de dívidas 

rurais inadimplidas editadas nos últimos vinte e um anos, estão associadas em alguma 

medida a taxa de inadimplência das operações de securitização.  

Contudo, em face da literatura apresentada, não se pode abandonar a 

hipótese de que outros fatores comportamentais ou macroeconômicos podem 

também impactar essas operações. Haja vista que os fatores comportamentais 

possivelmente seriam mais bem mensurados a partir de uma pesquisa qualitativa ou 

a partir de uma análise de microdados e, portanto, fogem ao escopo do presente 

trabalho, este estudo se dedicou, além de analisar os reflexos das renegociações, a 

testar a influência das variáveis macroeconômicas levantadas na seção 3.3 sobre a 

problemática da inadimplência. 

Nesse sentido, as seguintes variáveis são consideradas nesta pesquisa: 

3.4.1. ∆y Variação da taxa de inadimplência 

Esta é a variável dependente de interesse deste trabalho, busca-se aqui 

verificar quais outras variáveis podem interferir nesta. Conforme descrito na seção 3.3, 

considerou-se como inadimplência todos os atrasos de pagamento inclusive os de um 

dia, bem como todas as hipóteses nas quais os mutuários foram inscritos em dívida 

ativa, ou tiveram suas dívidas liquidadas antecipadamente pela falta de pagamentos6.  

Como aqui nos referimos a diferença entre dois períodos (taxa de 

inadimplência de um ano subtraída pela taxa do ano anterior), obteve-se a variação 

da taxa de inadimplência a partir da seguinte fórmula: 

 

Equação 2 

∆𝑦𝑡 =  𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1   

 

Já yt , foi obtido a partir da aplicação da fórmula a seguir 

 

Equação 3 

 𝑦𝑡 =  
𝑖𝑛𝑎𝑑𝑡

𝑜𝑝𝑡
  

                                            
6 Conforme disciplinado na Resolução CMN n° 2963/2002, quando um mutuário da securitização 
agrícola deixava de pagar uma parcela qualquer por mais de 180 dias, ocorria a liquidação antecipada 
de toda a operação, perdendo ele todos os benefícios legais concedidos.  
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Onde,  

Inadt = quantidade de operações inadimplentes no ano “t”; 

Opt = quantidade total de operações no período, tanto as adimplentes como as inadimplentes.  

3.4.2. D1 = variável independente tipo dummy relativa as leis de anistia que 

impactaram tanto a carteira União quanto a carteira demais bancos; e D2 = variável 

independente tipo dummy relativa às leis de anistia que impactaram somente a 

carteira União 

As variáveis tipo dummy D1 são variáveis dicotômicas nas quais foi atribuído 

o valor 1 para os anos em que uma determinada norma legal renegociou operações 

de securitização das duas carteiras analisadas e 0 para os demais casos. 

No caso das variáveis dummy tipo D2, atribuiu-se o valor 1 apenas aos anos 

nos quais foram editadas leis que impactaram somente a carteira da União. Importante 

deixar claro que não houve qualquer regra que tenha atingido unicamente as 

operações dos demais bancos. Assim temos dois grupos distintos: leis que 

renegociaram as operações das duas carteiras ou leis que autorizaram a 

renegociação apenas para as operações que se encontravam na carteira União.  

Destaca-se que o ano para o qual se atribuiu a dummy não foi 

necessariamente o ano no qual a lei foi publicada ou de início de sua vigência, mas 

sim o ano a partir do qual ela poderia causar reflexos na taxa de inadimplência. Isso 

porque, a maior parte dessas leis dependem de uma norma regulamentadora, seja 

uma resolução do CMN, um decreto ou uma portaria, para sua implementação. Assim, 

ainda que as leis sejam publicadas em um determinado ano, em vários casos elas 

somente poderiam afetar a adimplência da parcela do ano seguinte.  

Outro aspecto importante, é que a data de corte para se considerar uma 

norma efetiva no próprio exercício da sua publicação ou no exercício seguinte não 

pode equivaler ao ano civil.  

A lei que instituiu o programa de securitização agrícola (Lei n° 9.138/1995) 

fixou que as prestações seriam anuais e vencíveis no dia 31 de outubro de cada ano. 

Por conseguinte, a maioria das parcelas vigentes vencem nessa data, ainda que 

posteriormente tal regra tenha sido revogada7. Desse modo, caso algum regulamento 

entrasse em vigor após tal data, mesmo que os mutuários se sentissem impelidos a 

                                            
7 A título de exemplo, em 2018, 99,8% das operações da carteira Banco do Brasil tinham parcelas que 
venciam em 31 de outubro. 
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deixar de pagar suas parcelas antecipando renegociações futuras, eles somente 

poderiam deixar de fazer a partir da parcela seguinte, ou seja, em t + 1.    

Além disso, os agricultores necessitam de um certo tempo para assimilar o 

conteúdo da lei e avaliar se essa lhes proporciona alguma vantagem para somente  

então se dirigir a sua instituição financeira ou à PGFN para requisitar o benefício. 

Assim, adotou-se como critério de somente atribuir o valor 1 às variáveis 

dummy no exercício nos casos em que as leis foram publicadas e regulamentadas até 

o dia 30 de setembro de cada ano. Caso contrário, atribuía-se o valor no exercício 

seguinte.  

Por último, ressalta-se que somente foram consideradas as leis que 

efetivamente concederam em sua origem algum benefício, como rebates, bônus, ou 

prorrogação do parcelamento. Demais leis ou atos que prorrogavam prazos de 

adesão, ou ampliavam o público alvo, foram desconsideradas em face da recorrência 

praticamente anual de tais medidas.  

A seguir, no Quadro 3, apresentam-se: as medidas originárias, as legislações 

definitivas, as normas que as regulamentaram, quando for o caso, e o ano a que se 

atribuiu o efeito. 

 

Quadro 3  - Compêndio das leis que originaram as Dummies. 

Ato Original8 Lei Definitiva Ato normativo Ano do 

efeito 

Dummy 

tipo 

MP 1.918-2 

(21/10/1999) 

9.866 (09/11/1999)  Res. CMN 2.666 

(10/11/1999) 

2000 D1 

MP 9 (31/10/2001) 10.437 (25/04/2002) Res. CMN 2963 (28/05/2002) 2002 D1 

MP 285 (06/03/2006) 11.322 (13/07/2006) - 2006 D2 

MP 432 (27/05/2008) 11.775 (17/09/2008) Portaria PGFN 643 

(01/04/2009) 

2009 D2 

MP 610 (12/04/2013) 12.844 (19/07/2013) - 2013 D2 

- 12.872 (24/10/2013) Portaria PGU 01/14 

(13/03/2014) 

2014 D2 

MP 733 (14/06/2016) 13.340 (28/09/2016) Portaria PGFN 967 

(14/10/2016) 

2017 D2 

Fonte: elaboração própria (2019) 

                                            
8 As datas apresentadas em parênteses indicam o dia a partir do qual a Lei ou o Ato Normativo entrou 
em vigor. 
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Em virtude do que foi apresentado nesta seção, e considerando que a 

hipótese a ser testada pelo presente trabalho é que as leis de Refis influenciam 

positivamente a inadimplência, espera-se que a taxa de inadimplência se eleve nos 

anos em que ocorreram as leis de anistia. De outro modo, a inadimplência deve 

permanecer em patamares menores nos anos nos quais não tenha ocorrido qualquer 

legislação desse gênero.  

3.4.3. ∆𝑃𝐼𝐵𝐴 = Variação do PIB agropecuário em comparação ao período anterior 

Neste trabalho, o valor do PIB agropecuário foi obtido a partir de consulta ao 

sítio eletrônico do IpeaData. A série utilizada foi “Produto interno bruto (PIB) - 

agropecuária (preços 2010)” (IPEADATA, 2019). 

 Nessa ferramenta, o cálculo do PIB do setor agropecuário é apurado pela 

ótica contábil da produção e compreende os estabelecimentos agropecuários com 

produção para o mercado e para o próprio consumo e inclui os segmentos: agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. (IPEADATA, 2019) 

Uma vez que todas as variáveis utilizadas estão em 1ª diferença, a ∆𝑃𝐼𝐵𝐴 foi 

obtida a partir da seguinte fórmula: 

 

Equação 4 

∆PIBA𝑡 =  𝑃𝐼𝐵𝐴𝑡− 𝑃𝐼𝐵𝐴𝑡−1     

 

Nesse sentido, espera-se que a variação do PIB seja inversamente 

relacionada à inadimplência, ou seja, a expectativa é que quando o PIB agropecuário 

se eleva a inadimplência diminui. 

3.4.4. ∆r = variação da rentabilidade agropecuária 

Para a mensuração da rentabilidade agropecuária, utilizou-se a proxy 

proposta por Arraes e Teles (1999). No trabalho desses autores a rentabilidade foi 

definida como a razão entre o índice de preços pagos pelo agricultor e o índice de 

preços recebidos pelo agricultor (chamada no estudo de não-rentabilidade). Aqui por 

uma questão meramente didática, optou-se por inverter o denominador e o 

numerador. Isso porque essa alteração coloca a presente variável em uma relação 
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onde quanto maior o índice melhor para o produtor, da mesma forma como acontece 

com o PIB, o que pode facilitar sua compreensão. Nesses termos, a variável foi obtida 

a partir da aplicação da fórmula abaixo: 

 

Equação 5 

∆𝑟𝑡 =
𝑖𝑝𝑟𝑡

𝑖𝑝𝑝𝑡
 - 

𝑖𝑝𝑟𝑡−1

𝑖𝑝𝑝𝑡−1
       

 

Onde,  

ipr = índice de preços recebidos pelo produtor 

ipp = índice de preços pago pelo produtor 

 

Tais índices são disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) em séries que possuem o mesmo nome. Os 

índices foram apurados sempre em outubro de cada ano da série, em face do 

vencimento das operações de securitização. Espera-se que a relação entre 

rentabilidade e inadimplência seja inversamente proporcional, de tal modo que se a 

primeira variar positivamente a segunda deve variar no sentido oposto.  

3.4.5. ∆𝜋 = variação da expectativa de inflação para o ano seguinte 

Os valores utilizados nesta variável foram obtidos no Sistema de Expectativas 

de Mercado do Banco Central. A série aborda a expectativa do IPCA calculado a partir 

da média das projeções anuais das instituições que são consultadas para a publicação 

do boletim Focus.  A expectativa do exercício seguinte foi apurada sempre no dia 31 

de outubro de cada ano da série (2000 – 2018).  

Mais uma vez, como a variável se refere à variação mensurada de um ano 

para o outro, os valores foram obtidos a partir da seguinte fórmula: 

 

Equação 6 

∆𝜋 =  𝜋 𝑡 −  𝜋 𝑡−1  

 Onde,  

𝜋 = expectativa de inflação (IPCA) para os doze meses seguintes, mensurada no dia 31/10 

de cada ano. 
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Conforme apontado pela literatura (Oliveira et al, 2017), tem-se por hipótese 

que a inadimplência seja influenciada positivamente pela expectativa de inflação. Ou 

seja, na medida que os devedores preveem uma elevação da inflação parte deles 

deixam de pagar suas obrigações. 

3.4.6. ∆𝐶 = variação da taxa de câmbio 

No que se refere a variação da taxa de câmbio, entendeu-se pertinente utilizar 

uma série que melhor refletisse as receitas e despesas da indústria agropecuária em 

seu comércio exterior. Por esse motivo adotou-se a série “Taxa de câmbio - efetiva 

real - setor: agricultura, pecuária e serviços relacionados (média 2010 = 100)” 

disponibilizada pelo Ipeadata (IPEADATA, 2019).  

Essa série histórica refere-se a Média aritmética ponderada das taxas de 

câmbio reais bilaterais do Brasil em relação a 23 parceiros comerciais selecionados. 

A taxa de câmbio real bilateral é definida pelo quociente entre a taxa de câmbio 

nominal (em R$/unidade de moeda estrangeira) e a relação entre o Índice de Preços 

no Atacado (IPA) dos produtos agropecuários do Brasil e o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) do país de destino. As ponderações utilizadas variam a cada ano, 

sendo obtidas pelas participações de cada parceiro no total das exportações 

brasileiras no setor para os países considerados nos dois anos imediatamente 

anteriores (IPEADATA, 2019). 

 Para os fins deste estudo calculou-se, a partir da série mensal disponibilizada 

pelo Ipeadata, a média anual da taxa de câmbio efetiva real. Novamente, por se tratar 

de uma variável em primeira diferença, subtraiu-se o resultado de t-1 de t. 

3.4.7. Variável taxa de juros (não inserida neste estudo) 

Conforme já apontado na seção 2.2, seis fatores foram apontados na literatura 

analisada como associados à elevação da taxa de inadimplência de operações de 

crédito no Brasil.  

Dessas variáveis, serão testadas no presente estudo a renda do produtor, a 

expectativa de inflação, a taxa de câmbio, as leis de renegociação e a relação entre 

os preços pagos pelos produtores e os preços recebidos (aqui também entendida 

como renda do produtor). Por outro lado, a variável taxa de juros não será aqui 

avaliada.  
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No que se refere à taxa de juros, entendida aqui como o custo do crédito, esta 

não é relevante para a análise da securitização agrícola, haja vista que estas 

operações possuem uma taxa fixa de 3% a.a. e, considerando que não há novas 

contratações desde 1997, a taxa de juros média não se alterou ao longo do tempo. 

3.5. Testes de raiz unitária 

 

Quando se trabalha com séries temporais é necessário verificar se essas são 

geradas por processos estocásticos estacionários ou não estacionários. Isso porque, 

se esses processos são não estacionários existe a possibilidade de se obter 

regressões espúrias ao se analisar as relações entre as variáveis em questão.  

Dado esse aspecto, para verificar a estacionariedade das variáveis 

apresentadas na seção anterior, o presente estudo se valeu dos testes de raiz unitária 

de Dickey e Fuller Aumentado (Dickey e Fuller, 1979) e Phillips e Perron (Phillips e 

Perron, 1988). Para todas as variáveis, os testes foram aplicados em nível e 

posteriormente em primeira diferença e os resultados são apresentados nas Tabelas 

4 e 5 a seguir:  

Tabela 4 - testes de raiz unitária considerando apenas a constante 

Variável 

ADF PP 

Estatística de 
teste 

rejeita H0  Estatística de 
teste 

rejeita H0  

5% 10% 5% 10% 

yuni -1,131 NÃO NÃO 1,371 NÃO NÃO 

ydb -1,129 NÃO NÃO -3,196 SIM SIM 

PIBA 0,048 NÃO NÃO 0,120 NÃO NÃO 

π -3,062 SIM SIM -2,414 NÃO NÃO 

r -0.702 NÃO NÃO -0.839 NÃO NÃO 

c 0,964 NÃO NÃO -1,270 NÃO NÃO 

∆yuni -3,989 SIM SIM -6,195 SIM SIM 

∆ydb -4,600 SIM SIM -12,077 SIM SIM 

∆PIBA -5,572 SIM SIM -10,756 SIM SIM 

∆π -4,211 SIM SIM -3,896 SIM SIM 

∆r -2.801 NÃO SIM -4.257 SIM SIM 

∆c -4,088 SIM SIM -6,266 SIM SIM 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Tabela 5 - Testes de raiz unitária considerando constante e tendência 

Variável 

ADF PP 

Estatística de 
teste 

rejeita H0  Estatística de 
teste 

rejeita H0  

5% 10% 5% 10% 

yuni -2,916 NÃO SIM -3,810 SIM SIM 

ydb -2,329 NÃO NÃO -5,106 SIM SIM 

PIBA -3,609 SIM SIM -5,560 SIM SIM 

π -3,018 SIM SIM -2,462 NÃO NÃO 

r -1.853 NÃO NÃO -1.824 NÃO NÃO 

c -1,177 NÃO NÃO -1,784 NÃO NÃO 

∆yuni -3,823 SIM SIM -5,946 SIM SIM 

∆ydb -4,480 SIM SIM -11,711 SIM SIM 

∆PIBA -5,411 SIM SIM -10,307 SIM SIM 

∆π -4,031 SIM SIM -3,727 SIM SIM 

∆r -2.834 NÃO NÃO -4.343 SIM SIM 

∆c -5,103 SIM SIM -6,362 SIM SIM 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Destaca-se que a amostra relativamente pequena traz dificuldades adicionais 

para a aplicação dos testes de raiz unitária tendo em vista a baixa potência dos testes 

(baixa probabilidade de rejeitar H0 falsa). Contudo, como se pode verificar nas tabelas 

anteriores, algumas variáveis não são estacionárias em nível, mas são em primeira 

diferença pelo menos a 10%, considerando somente a constante, ou a constante e a 

tendência no teste de Dickey e Fuller e em qualquer caso no teste de Phillips e Perron. 

Por esse motivo, este estudo optou por trabalhar as variáveis quantitativas 

sempre em primeira diferença.  

3.6. Valores assumidos pelas variáveis descritas na seção 3.4. 

 

A Tabela 6 a seguir traz os valores assumidos ao longo do período analisado 

(1998 a 2018) por cada variável descrita na Seção 3.4. Todas elas são tomadas em 

primeira diferença, uma vez que, como se viu na seção anterior, há variáveis que não 

são integradas de ordem “0”, mas o são de ordem “1”. 



45 
 

  
 

Tabela 6 - Valores assumidos pelas variáveis de interesse 

Ano ∆yuni ∆ydb D1 D2 ∆PIBA ∆π ∆r ∆c 

1998 0,0802 0,0172 0 0 3233,6 - (9) 0,0210 -5,96 

1999 0,0099 -0,0284 0 0 6400,7 - (9) -0,0516 49,10 

2000 0,0286 0,1905 1 0 2845,8 - (9) -0,0003 -40,90 

2001 -   (10) -0,1988 0 0 5582,0 0,0044 0,0063 11,84 

2002 0,0749 (11) 0,1215 1 0 9056,4 0,0159 0,0717 8,10 

2003 -0,1200 -0,0629 0 0 10131,8 0,0146 -0,0390 -15,11 

2004 -0,0432 -0,0265 0 0 2635,7 -0,0249 -0,0610 -1,63 

2005 -0,0587 -0,0245 0 0 1509,2 -0,0188 -0,0746 -17,87 

2006 0,1067 -0,0217 0 1 6321,4 -0,0234 -0,0031 -3,52 

2007 -0,1302 -0,0075 0 0 4629,4 0,0087 0,1010 -18,73 

2008 -0,0053 -0,0102 0 0 8495,1 0,0248 -0,0196 -17,15 

2009 0,0499 -0,0013 0 1 -5805,5 -0,0206 -0,0077 5,04 

2010 -0,0060 0,0013 0 0 10038,3 0,0101 0,0700 -15,84 

2011 -0,0616 0,0082 0 0 9018,0 0,0121 0,1072 -10,92 

2012 -0,0091 -0,0012 0 0 -5207,4 -0,0105 0,2811 6,18 

2013 0,0011 -0,0062 0 1 13691,2 0,0039 -0,1418 7,07 

2014 0,0124 -0,0003 0 1 4951,8 0,0062 0,0142 6,83 

2015 -0,0050 -0,0034 0 0 6044,9 0,0346 -0,0459 23,78 

2016 -0,0085 0,0067 0 0 -9844,0 -0,0301 0,0673 -20,13 

2017 0,0111 0,0003 0 1 22395,8 -0,0380 - (12) 3,84 

2018 -0,0110 - (13) 0 0 205,9 0,0129 - (12) 17,24 

Média -0,0042 -0,0024 0,0909 0,2273 4867,9513 -0,0010 0,0155 -1,37 

Desv. Padrão 0,0567 0,0682 0,2812 0,4099 6551,9013 0,0195 0,08811 18,65 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

 

                                            
9 No que se refere a expetativa de inflação, o Banco Central apenas começou a publicar o boletim no 
ano 2000. Como a pesquisa analisa a diferença de um exercício ao outro, somente é possível calcular 
os dados a partir de 2001. 
10 Os registros existentes no Tesouro Nacional para o ano de 2001 da variável ∆yuni estão incompletos. 
Por esse motivo, não há como apurar a taxa de inadimplência para o período. 
11 Excepcionalmente para o ano de 2002, a diferença que resulta ∆yuni foi calculada a partir da base do 
ano 2000, uma vez que a taxa de inadimplência de 2001 não foi apurada. 
12 Os últimos dados publicados pelo IBRE/FGV relativos ao IPP e IPR datam de dezembro de 2016.   
13 Até março de 2019, data em que foi realizado o levantamento de dados desta pesquisa, uma parte 
considerável das instituições financeiras com contratos vigentes com o Tesouro Nacional ainda não 
haviam prestado contas o que tornava os dados para esse período parciais 
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3.7. Regressões múltiplas realizadas 

 

A partir dos dados demonstrados na Tabela 6 formulou-se regressões 

múltiplas para cada uma das variáveis de interesse ∆yuni e ∆ydb com variáveis dummy.  

Contudo, como se pôde verificar na Tabela 6 nem todas as variáveis estão 

disponíveis para todo o período analisado. Assim, diversas amostras teriam que ser 

descartadas em uma regressão completa com todas as variáveis.  

Por esse motivo e considerando que a amostra analisada é significativamente 

pequena, com o intuito de mitigar esse problema realizou-se quatro regressões, sendo 

as duas primeiras com o máximo de variáveis possíveis, portanto, excluindo os anos 

que não tinham os dados de todas as variáveis, e as duas últimas com o máximo de 

períodos possíveis, nesta oportunidade, excluindo-se as variáveis independentes que 

não contém dados para todo o intervalo pesquisado.  

Do exposto, apresenta-se a seguir as fórmulas de cada uma das quatro 

regressões testadas inicialmente:  

 

Equação 7 

∆yt.uni =  β0 +  β1D1 +  β2D2 + β3∆PIBAt +  β4∆rt + β5∆πt + β6∆Ct  + ut 

 

Equação 8 

∆yt.db =  β0 + β1D1 + β2D2 + β3∆PIBAt +  β4∆rt + β5∆πt + β6∆Ct  + ut 

 

Equação 9 

∆yt.uni =  β0 +  β1D1 +  β2D2 + β3∆PIBAt +  β4∆Ct  + ut 

 

Equação 10 

∆yt.db =  β0 +  β1D1 + β2D2 +  β3∆PIBAt + β4∆Ct  + ut 

 

Onde,  

β0 é o intercepto da regressão; 

β1 ... β7 são parâmetros; 

t subscrito indica tempo; 

uni subscrito indica que a variável se refere à carteira União;  

db subscrito indica que a variável se refere à carteira demais bancos; 
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∆𝑦 = variação da taxa de inadimplência da carteira especificada; 

D1 = variável independente tipo dummy relativa as leis de anistia que impactaram tanto a 

carteira União quanto a carteira demais bancos; 

D2 = variável independente tipo dummy relativa às leis de anistia que impactaram somente a 

carteira União; 

∆𝑃𝐼𝐵𝐴 = variação do PIB agropecuário, mesurada a partir da comparação com o período 

anterior; 

∆𝑟𝑡 = variação da rentabilidade agropecuária capturada no mês de dezembro de cada ano; 

∆𝜋 = variação da expectativa de inflação para o ano seguinte; 

∆C = variação da taxa de câmbio no Período t, apurada de 31 de outubro do ano “t” até 31 de 

outubro do ano “t+1”. 

 

Contudo deve-se destacar que essas equações não avaliam o poder 

explicativo de cada variável sobre a variável dependente. Assim, o R² ajustado não é 

necessariamente o maior possível.  

Posto isso, realizou-se uma análise do que seria o melhor modelo explicativo 

para cada uma das carteiras, o que gerou mais duas regressões apresentadas na 

sessão resultados.   

O intuito dessas regressões é verificar para cada caso se a variável de 

interesse pode ser explicada pelos demais componentes apresentados na Tabela 5 e 

especialmente se as variáveis dummies D1 e D2 são significativas para explicar a 

variação da taxa de inadimplência.  

Caso se verifique alguma significância em D1 e D2 e que os coeficientes 𝛽1 e 

𝛽2 são positivos no melhor modelo testado, pode-se afirmar com um dado grau de 

confiança que as leis de anistia estão associadas à elevação da inadimplência quando 

do pagamento da parcela seguinte ao início dos efeitos das leis.  

 

3.8. Metodologia de diferença em diferenças 

 

Além das regressões já apresentadas, utilizou-se também uma análise de 

diferenças em diferenças (diff-in-diff). Esse método é empregado em larga medida no 

contexto denominado “experimento natural” (ou “quase-experimento”), uma situação 

na qual a ocorrência de um evento qualquer permite formar grupos de tratamento e 

controle parecidos em diversos aspectos (FOGEL, 2017). No presente caso, este 

evento foi a MP n° 2.196-3/2001 que criou as duas carteiras avaliadas por esta 
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pesquisa, sendo que uma se beneficiava das concessões governamentais enquanto 

a outra não. 

Partindo de uma análise diff-in-diff, este trabalho adotou a premissa de que a 

trajetória da variável de interesse (∆𝑦𝑡) da carteira demais bancos representa o que 

ocorreria com a carteira União caso não houvesse a intervenção governamental por 

intermédio das leis de Refis posteriores a aludida MP.  

Importante destacar que, ao contrário das situações nas quais comumente o 

método de diff-in-diff é aplicado (ver, por exemplo, MEYER, 1995), aqui não houve um 

momento específico no tempo no qual ocorreu o tratamento. Note-se que a hipótese 

que se quer testar é justamente se as diversas leis de anistia impactaram a variação 

da taxa de adimplência da parcela imediatamente posterior a sua edição.  

Assim, como ocorreram cinco leis de anistia que afetaram a securitização 

agrícola posteriores a MP n° 2.196-3/2001, entende-se que ocorreram cinco 

tratamentos distintos ao longo do período com impactos pontuais no tempo. Ou seja, 

propõe-se observar a diferença em diferenças como se tivessem ocorridos múltiplos 

tratamentos nos anos em que cada lei passou a produzir efeitos14 (2006, 2009, 2013, 

2014 e 2017). 

Destaca-se ainda que até 2002 ambas as carteiras sofreram tratamento 

(Variáveis D1 descritas na tabela 6). Assim, ocorreria um caso inusual no qual o grupo 

de controle também teria sofrido um tratamento o que poderia enviesar a análise. Por 

esse motivo, considerou-se para a aplicação deste teste somente os exercícios 

posteriores a 2002. Salienta-se que apenas em 2006 ocorreu a primeira Lei que afetou 

somente a carteira União e são essas leis que aqui serão avaliadas. 

A maneira mais simples de formular o método diff-in-diff, da forma como ele 

será utilizado nesta pesquisa é a descrita na equação 11 a seguir:  

 

Equação 11 

∆yg,t =  𝛼1∆Dt + α2𝐺𝑔∆Dt + ∆εgt  

 

Onde:  

∆𝑦 = variação da taxa de inadimplência; 

                                            
14 Para compreender os anos em que foram atribuídos os efeitos das leis, sugere-se a releitura da 
sessão 3.4.2 
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t subscrito indica tempo 

g subscrito indica a qual carteira pertence o Grupo 

α1 e α2 são parâmetros; 

G é a variável dummy que indica se o grupo em análise era o de tratamento (carteira União) 

ou o de controle (carteira demais bancos).  

D Indica se no exercício t houve alguma lei de anistia que beneficiou exclusivamente a carteira 

União.  

Assim, ∆Dt será:  

 Igual a 1, se Dt = 1 e Dt-1 = 0 

 Igual a 0, se Dt = Dt-1 

 Igual a -1, se Dt = 0 e Dt-1 = -1 

 

Dessa forma, caso se confirme a hipótese central do presente estudo de que 

as renegociações de dívidas rurais inadimplidas estão associadas a taxa de 

inadimplência das operações de securitização, a regressão da estimativa trará um α2 

(equação 11) positivo e significativo com uma confiança superior a 90%.   
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4. RESULTADOS 

A Tabela 7 a seguir, demonstra a evolução da taxa de inadimplência das 

carteiras União (yuni) e demais bancos (ydb) desde o vencimento da primeira parcela 

em 1997 até a parcela de 2018. 

 

Tabela 7 – Taxa de inadimplência 

Ano Demais Bancos União 

1997 0.12 0.13 

1998 0.13 0.21 

1999 0.10 0.22 

2000 0.29 0.25 

2001 0.10  

2002 0.22 0.33 

2003 0.15 0.21 

2004 0.13 0.16 

2005 0.10 0.11 

2006 0.08 0.21 

2007 0.07 0.08 

2008 0.06 0.08 

2009 0.06 0.13 

2010 0.06 0.12 

2011 0.07 0.06 

2012 0.07 0.05 

2013 0.06 0.05 

2014 0.06 0.06 

2015 0.06 0.06 

2016 0.07 0.05 

2017 0.07 0.06 

2018  0.05 

Média 0.10 0.13 

Desv. Padrão 0.057 0.079 

Fonte: elaboração própria (2019) 

  

Destaca-se que não há dados disponíveis para o ano de 2001 na carteira União 

uma vez que os registros do Tesouro Nacional estão incompletos nesse ano. Além 

disso, também não há dados disponíveis para o exercício de 2018 da carteira demais 

bancos, dado que eles ainda não haviam sido totalmente processados quando se 

realizou o levantamento de dados desta pesquisa.  
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O gráfico a seguir demonstra o comportamento de yuni e ydb tal qual já 

demonstrado na Tabela 6 anterior. 

 

Gráfico 2 

 

Fonte: Tesouro Nacional, elaboração própria 

 

A partir do Gráfico 2, verifica-se que a inadimplência possui uma trajetória inicial 

ascendente, atingindo um pico entre 2000 e 2002 seguida de uma redução nos 

exercícios posteriores. Ressalta-se que essa trajetória já era razoavelmente esperada, 

tendo em vista que as pessoas mais dispostas a não pagar seus empréstimos já o 

fazem nas primeiras prestações.  

Já o Gráfico 3, demonstra a evolução da variável dependente ∆y (variável de 

interesse desta pesquisa). Tal variável, conforme explicado na seção 3.4.1 refere-se 

a diferença de um ano ao outro da taxa de inadimplência demonstrada na Tabela 5. 
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Gráfico 3 - ∆y15 

 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Da observação do gráfico 3, percebe-se que a partir de 2003 a inadimplência 

da carteira união possui um comportamento muito mais volátil que a carteira demais 

bancos.   

Já o Gráfico 4 a seguir, refere-se as mesmas informações do Gráfico 3. Porém, 

agora, não se faz a distinção entre União e demais bancos, meramente busca-se 

demonstrar a variação da inadimplência quando a carteira era atingida por alguma 

renegociação de dívidas. Nos anos em que ocorreram renegociações, a variação da 

inadimplência foi marcada em vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Excepcionalmente para o ano de 2002, a diferença que resulta ∆yuni foi calculada a partir da base do 
ano 2000, uma vez que não há registros da taxa de inadimplência de 2001 da carteira União. 
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Gráfico 4 - taxa de inadimplência nos anos que ocorreram leis de anistia 

  

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Considerando que todas as vezes que um ponto fica acima de 0 no Gráfico 4 

indica que a inadimplência amentou de um ano para o outro, pode-se verificar que 

todas as vezes em que uma lei de anistia beneficiou os mutuários de uma carteira 

(pontos em vermelho) a taxa de inadimplência cresceu.    

Em face desse quadro, a seguir foram geradas duas regressões múltiplas 

derivadas das equações  6 e 7, sendo a primeira para a variável ∆𝑦𝑢𝑛𝑖 e a segunda 

para a ∆𝑦𝑑𝑏. Contudo, ressalta-se que nessa regressão foram incluídas todas as 

variáveis apontadas na sessão 3.4, ainda que essas não expliquem adequadamente 

a variável de interesse.  
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Tabela 8 - Resultados da regressão de ∆yuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Resultado da regressão ∆ydb 

Variável independente Estimativa de 𝜷 P - Valor16  

(intercepto) -3,42E+01 0.1790  

D1 1,76E+02 0.0199 * 

D2 6,22E+01 0.1597  

∆PIBA -3,28E-03 0.3995  

∆r 7,06E+01 0.7002  

∆π 1,20E+03 0.3575  

∆c -1,86E+00 0.1808  

R² = 0.527 ; R² Ajustado = 0.234 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Conforme discutido na seção 3.7, tendo em vista que nem todas as variáveis 

possuem dados para todo o período analisado, gerou-se a seguir outras duas 

regressões, dessa vez excluindo as variáveis ∆r e ∆π que não estão disponíveis para 

todo o intervalo em estudo. 

 

  

                                            
16 Códigos de significância:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ‘ 1 

 

Variável independente Estimativa de 𝜷 P - Valor16  

(intercepto) -3.334e-02 0.207  

D1 1.100e-01 0.119  

D2 7.188e-02 0.134  

∆PIBA -6.514e-07 0.865  

∆r 4.952e-02 0.783  

∆π -5.308e-01 0.680  

∆c 1.121e-03 0.451  

R² = 0.6022 ; R² Ajustado =  0.3038 

Fonte: elaboração própria (2019) 
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Tabela 10 - Resultados da regressão de ∆yuni - sem varáveis incompletas. 

Variável independente Estimativa de 𝛽 P – Valor166  

(intercepto) -1.924e-02 0.2242  

D1 9.801e-02 0.0241 * 

D2 6.825e-02 0.0253 * 

∆PIBA -1.968e-06 0.2580  

∆c 9.330e-04 0.1514  

R² = 0,4473; R² Ajustado = 0.2999 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Tabela 11 - Resultados da regressão de ∆ydb - sem varáveis incompletas. 

Variável independente Estimativa de 𝜷 P – 

Valor166 

 

(intercepto) -2.380e-02 0.142741  

D1   1.730e-01 0.000435 *** 

D2 2.767e-02 0.321701  

∆PIBA -8.345e-07 0.624772  

∆c -7.200e-04 0.264654  

R² = 0.6285; R² Ajustado = 0.5295 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Após essas análises, buscou-se, a partir da observação do R² ajustado excluir 

componentes que não explicavam a variável dependente. Dessa forma encontrou-se 

dois modelos que melhor representam as variáveis Yuni e Ydb, quais sejam:  

 

Equação 12 

∆𝑦𝑡.𝑢𝑛𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷1 +  𝛽2𝐷2 +  𝛽3∆𝑃𝐼𝐵𝐴𝑡 + 𝛽4∆𝜋𝑡 + 𝑢𝑡 

 

Equação 13 

∆𝑦𝑡.𝑑𝑏 =  𝛽0 +  𝛽1𝐷1 +  𝛽2∆𝑐𝑡 + 𝑢𝑡 

 

Nas tabelas 12 e 13 na sequência, são apresentados os resultados das 

regressões estabelecidas nas equações 12 e 13. 
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Tabela 12 – melhor modelo ∆yuni. 

Variável independente Estimativa de 𝜷 P – Valor166  

(intercepto) -3,45E+01 0.0391 * 

D1 1,28E+02 0.0230 * 

D2 8,88E+01 0.0109 * 

∆PIBA -2,13E-03 0.2275  

∆π 2,71E+01 0.9671  

R² = 0.5619; R² Ajustado = 0.4159 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Tabela 13 – Melhor modelo ∆ydb. 

Variável 

independente 

Estimativa de 𝜷 P - Valor16  

(intercepto) -0.0204478 0.087882 . 

D1 0.1654331 0.000325 *** 

∆c -0.0006716 0.273712  

R² =  0.6009; R² Ajustado =  0.5539 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Por último, a seguir apresenta-se o resultado da regressão gerada a partir do 

método diff-in-diff descrito na Equação 11.  

 

Tabela 14 – regressão a partir do método diff-in-diff 

Variável 

independente 

Estimativa de α P - Valor16  

∆Dt -0.00165 0.9096  

𝐺𝑔 ∆Dt 0.04177 0.0494 * 

R² =  0.2114; R² Ajustado =  0.157 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

A partir das tabelas, gráficos e regressões anteriormente apresentados, pôde-

se identificar, para cada uma das carteiras, os seguintes resultados:  

 

Carteira União 
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Pode-se falar com uma confiança superior a 90% que as leis identificadas nas 

variáveis D1 e D2 estão associadas a uma elevação nas taxas de inadimplência nos 

melhores modelos testados; 

Por outro lado, nenhuma das outras variáveis apreciadas foi significativa para 

a análise; e 

As variáveis rentabilidade e câmbio não se mostraram relevantes para explicar 

a variação da taxa de inadimplência desta carteira. 

 

Carteira demais bancos 

 

A única variável que mostrou alguma significância estatística foi a variável D1; 

A variável D2 aqui não apresentou qualquer significância; nem mesmo poder 

explicativo sobre ∆ydb, o que reforça a hipótese de influência das renegociações sobre 

a inadimplência; 

O PIB agropecuário, a expectativa de inflação e a rentabilidade agropecuária 

também não explicam a taxa de inadimplência dos demais bancos. 

 

Análises derivadas da metodologia de diferenças em diferença 

 

Confirmando a associação entre as leis de anistia e a elevação das taxas de 

inadimplência, a regressão gerada a partir do método diff-in-diff apresentou um α2 

positivo para a variável Gg∆Dt e significante a 95%.  

Esse resultado reforça os resultados apresentados nas regressões de modo a 

confirmar a hipótese central deste estudo. Assim, pode-se falar com uma confiança 

superior a 95% que as leis posteriores a 2002 estão associadas à variação da 

inadimplência da carteira União quando comparada a carteira demais bancos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Conforme demonstrado no capítulo resultados, foi possível confirmar por duas 

metodologias distintas (modelos gerados a partir das regressões e diferenças em 

diferença) que as leis de anistia estão associadas à variação da taxa de inadimplência 

das operações de créditos rurais securitizados pela Lei nº 9.138/1995.  

É possível inferir, a partir da literatura apresentada no trabalho, que uma parte 

dos mutuários, ao se depararem com uma renegociação, antecipam que em breve 

deve ocorrer outra medida no mesmo sentido e, assim, optam por deixar de pagar 

seus empréstimos ante a possibilidade de aproveitar os benefícios futuros. 

Por seu turno, os outros fatores macroeconômicos avaliados nesta pesquisa e 

que haviam sido apontados pela literatura como associados à inadimplência não se 

mostraram significativos. Destaca-se que a rentabilidade agropecuária sequer 

mostrou poder explicativo sobre ambas as carteiras analisadas, de modo que o R² 

ajustado em todos os casos aumentava com a sua retirada do modelo.  

Esse aspecto leva a uma importante conclusão: a rentabilidade do setor não se 

mostra relevante para explicar a taxa inadimplência das operações securitizadas, mas 

as renegociações sim.  

Importante salientar ainda que, após exame dos processos legislativos das leis 

de anistia analisadas nesta pesquisa, verificou-se que o objetivo principal dos 

legisladores ao sugerirem tais medidas era precipuamente o de trazer de volta ao 

mercado de crédito os agricultores em situação de default que, por esse motivo, não 

conseguiam financiar o plantio da safra vindoura. Contudo, o êxito desse propósito se 

mostrou bastante dúbio, pois, como verificado aqui, ao mesmo tempo que essas leis 

regularizam as dívidas de alguns produtores rurais elas incentivam outros a se 

tornarem inadimplentes.  

Esse mesmo raciocínio vale para uma outra finalidade mencionada pelos 

legisladores: a de elevar a receita pública de curto prazo. Ainda que se aumente 

momentaneamente a receita com a regularização da situação creditícia de alguns 

mutuários, outros deixam de pagar seu refinanciamento já na parcela seguinte, em 

sentido contrário ao objetivo da política. 

Frente ao exposto, os resultados da pesquisa indicam que os incentivos dados 

aos mutuários pelas leis de Refis que atingiram a securitização agrícola não estavam 
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alinhados aos seus objetivos. Desse modo, ao menos nesse programa, os sucessivos 

governos possivelmente teriam se saído melhor se tivessem evitado as renegociações 

de dívidas inadimplidas e optado por outras modalidades para proteger os agricultores 

de quebras de safras ou choques econômicos que, em tese, os excluíram do mercado 

de crédito. 

Importante destacar também que o tamanho da série utilizada traz limitações 

aos resultados apresentados, especialmente no que é atinente aos testes de raiz 

unitária e as regressões. Assim, os resultados, ainda que relevantes, devem ser 

interpretados em conjunto com outras pesquisas que suportem às conclusões 

anteriormente descritas. 

Como sugestão de trabalhos futuros, entende-se pertinente que outros fatores, 

especialmente os comportamentais, fossem também avaliados. Uma análise conjunta 

desses fatores com as variáveis macroeconômicas abordadas neste trabalho e em 

outros pretéritos pode aumentar ainda mais a compreensão da questão aqui 

apresentada. Além disso, alternativas ao refinanciamento, como o seguro rural, 

podem também ser analisadas a fim de verificar se esta é uma alternativa melhor às 

leis de anistia.  
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