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A Procuradoria Geral da Fa-
zenda calcula que, atualmente, 1,9 
milhão de empresas estão inscritas 
na dívida ativa da União (DAU) 
por débitos do Simples, dos quais 
895 mil são microempreendedores 
individuais (MEIs), o que repre-
senta um montante de R$ 135 bi-
lhões, números esses que tendem 
a aumentar quando computados 
os débitos com a Receita Fede-
ral Brasileira (RFB), não inscritos 
em DAU.

Conforme a contadora Patrí-
cia Arruda, ao ter um débito ins-
crito em dívida ativa da União, 
além de impedir a emissão da cer-
tidão negativa de tributos federais, 
essa dívida pode ser cobrada em 
cartório ou mesmo ser ajuizada, o 
que pode gerar grandes prejuízos 
ao contribuinte, como protestos, 
bloqueio judicial, penhoras e até 
execução dos bens da empresa.

Todos esses elementos ajudam 
a explicar a importância de inicia-
tivas como o Relp (Programa de 
Reescalonamento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do Simples 
Nacional), bem como das chama-
das transações tributárias, que são 
instrumentos que também pos-
sibilitam a negociação de débitos 
com condições diferenciadas.

A diferença entre as duas mo-
dalidades é explicada pela conta-
dora: “No Relp, poderão ser par-
celados os débitos inscritos ou não 
em Dívida Ativa da União. Já na 

modalidade de Transação Tribu-
tária, apenas os débitos inscritos 
em DAU podem ser parcelados”, 
diferencia Arruda.

A opção de aderir ao Relp ou 
à transação tributária vai depender 
da realidade de cada contribuinte 
e poderá ser analisada junto a um 
contador ou outro profissional es-
pecializado. Mas aqui vão alguns 
exemplos: para débitos em DAU, 
o Relp possui prazo de pagamen-
to mais alongado - 15 anos - en-
quanto as transações vão até no 
máximo 145 meses, conforme 
a modalidade.

Além disso, a concessão de 
descontos das transações tribu-
tárias considera a capacidade de 
pagamento da empresa como fa-
tor redutor. No Relp, por sua vez, 
a queda de faturamento durante a 
pandemia é o fator que aumenta a 
porcentagem de dedução. No en-
tanto, a parcela mínima das tran-
sações, (R$ 25 para MEI e R$100 
para ME e EPP) acaba sendo me-
nor em relação ao Relp, que é de 
R$ 50 para MEI e de R$ 300 para 
as demais companhias enquadra-
das no Simples. “Em alguns casos, 
a entrada é maior, mas os valores 
das parcelas são menores e vice-
-versa. O contador pode simular 
as duas possibilidades, analisar as 
projeções e opinar sobre a melhor 
opção”, avalia a contadora.

Outra diferença da transa-
ção tributária é que ela funciona 

mediante editais, seja da Recei-
ta Federal Brasileira (RFB) ou da 
Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). Há, atualmen-
te, mais de oito editais abertos pela 
PGFN, com prazo para adesão até 
30 de junho deste ano, incluindo 
alguns específicos para MEI, mi-
croempresa e pequena empresa.

Cada transação possui a sua 
abrangência definida por meio 
desse edital, que fixa as regras, as 
reduções e o alcance da medida. 
Em geral, a adesão pode ser feita 
por pessoas físicas e jurídicas que 
possuem débitos em discussão ju-
dicial ou administrativa, inscritos 
em dívida ativa, referente aos tri-
butos da Fazenda Nacional.

Como primeiro passo para 
aderir a uma transação tributá-
ria, o contribuinte deve desistir 
de qualquer recurso administra-
tivo ou impugnação relacionado 
aos débitos que ele deseja incluir 
na transação.

No âmbito da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, es-
tando o débito inscrito em dívida 
ativa, basta o contribuinte acessar 
o portal Regularize (www.regu-
larize.pgfn.gov.br), fazer o login 
e selecionar ‘negociar dívida’. De-
pois, no menu, deve clicar na op-
ção ‘Adesão’ e, após, ‘Transação’. 
Assim, aparecerá os débitos habi-
litados para adesão na transação 
tributária. O processo é exclusiva-
mente online.

Cerca de 1,9 milhão de empresas do Simples estão em dívida ativa
Relp e transação tributária se tornam saídas para empresas resolverem suas pendências fiscais após dificuldades da pandemia
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Patrícia Arruda lembra que contador pode simular duas possibilidades

Tributos

O governo federal esti-
ma que a renegociação de dívi-
das proporcionadas pelo Rees-
calonamento do Pagamento de 
Débitos no Âmbito do Simples 
Nacional (Relp) poderá custar 
aos cofres públicos até R$ 50 
bilhões, caso todas as dívidas, 
recentes ou de parcelamento 
atuais, entrem no programa.

Como medida compensa-
tória, conforme exige a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
o governo editou uma medida 

provisória que aumenta a Con-
tribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) das instituições 
financeiras. A alíquota dos ban-
cos subiu de 20% para 21% até 
31 de dezembro. Para as demais 
instituições, o imposto aumen-
tou de 15% para 16%, também 
até o fim deste ano. A publica-
ção da MP ocorreu na última 
quinta-feira (28), dando fim ao 
impasse que trancava a liberação 
do sistema do Relp aos contri-
buintes. Em razão do atraso, o 

Comitê Gestor do Simples Na-
cional chegou a prorrogar, para 
31 de maio, o prazo de adesão 
ao programa.

O aumento da tributação 
entrará em vigor a partir de 
agosto deste ano (primeiro dia 
do quarto mês subsequente ao 
da publicação da MP). O prazo 
é necessário porque o aumento 
da carga tributária precisa obe-
decer o princípio da noventena 
(90 dias de prazo) para começar 
a valer.

Governo sobe tributo de bancos para bancar novo RelpMARCELLO CASAL JR/ABR/JC

CSLL irá passar de 20% para 21% a partir de agosto deste ano

Quem teve a receita bruta 
reduzida em:
 80% ou mais (ou ficou inativo): 
paga 1% da dívida total, sem 
redução, em até 8 vezes (até 
novembro) e o restante parcelado 
em até 180 vezes, com 90% de 
desconto sobre multas e juros.
 60%: paga 2,5% da dívida total, 
sem redução, em até 8 vezes (até 
novembro) e o restante parcelado 
em até 180 vezes, com 85% de 
desconto sobre multas e juros.
 45%: paga 5% da dívida total, 

sem redução, em até 8 vezes 
(até novembro) e o restante 
parcelado em até 180 vezes, 
com 80% de desconto sobre 
multas e juros.
 30%: paga 7,5% da dívida total, 
sem redução, em até 8 vezes (até 
novembro) e o restante parcelado 
em até 180 vezes, com 75% de 
desconto sobre multas e juros.
 15%: paga 10% da dívida total, 
sem redução, em até 8 vezes (até 
novembro) e o restante parcelado 
em até 180 vezes, com 70% de 

desconto sobre multas e juros.
 Sem perda: paga 12,5% da 
dívida total, sem redução, em até 8 
vezes (até novembro) e o restante 
parcelado em até 180 vezes, com 
65% de desconto sobre multas 
e juros.

Atenção: o saldo da dívida 
referente especificamente às 
contribuições previdenciárias 
retidas de segurados poderá 
ser parcelado em no máximo 
60 vezes.

Quais são as modalidades do Relp? 
O saldo parcelado em até 180 
vezes deve respeitar os seguintes 
valores mínimos:

 do 1ª à 12ª parcela (primeiro 
ano): 0,4% do saldo consolidado 
da dívida;
 da 13ª à 24ª parcela (segundo 
ano): 0,5% do saldo consolidado 
da dívida;
 da 25ª à 36ª parcela (terceiro 
ano): 0,6% do saldo consolidado da 
dívida; e
 a partir da 37ª parcela, o saldo, 

dividido em até 144 vezes.
 
O que não entra no Relp?
Não entram no Relp as 
multas por descumprimento 
de obrigação acessória, 
como as multas por atraso 
na entrega de declarações, 
alguns tipos de contribuição 
previdenciária e os demais 
débitos não abrangidos pelo 
Simples Nacional, além das 
dívidas de empresas com 
falência decretada.

Como pagar as parcelas?


