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PLP 46/2021: tramitação

AUTOR
• Senador Jorginho Mello (PL/SC)

STATUS DA TRAMITAÇÃO
• Relatoria, no Senado, foi do Senador Fernando Bezerra (MDB/PE), líder do Governo
• Aprovado no Plenário do Senado Federal, no dia 5 de agosto de 2021
• Aguarda apreciação da Câmara dos Deputados
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PLP 46/2021: criação do RELP

CRIAÇÃO DO RELP
Cria o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (RELP)

PRINCIPAIS REGRAS
• Adesão até o dia 30 de setembro de 2021
• O RELP abrange MEIs e micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional, inclusive as que 

estiverem em recuperação judicial
• São aceitos débitos (inscritos ou não em dívida ativa) vencidos até o mês imediatamente anterior 

ao da publicação da Lei, inclusive oriundos de parcelamentos anteriores
• As condições de pagamento dos débitos (entrada mínima e descontos) estão vinculadas à variação 

do faturamento das empresas
• Variação do faturamento: março a dezembro de 2020 em comparação com março a dezembro de 

2019
• Entrada pode ser paga em até 8 parcelas mensais
• Saldo remanescente (pós-entrada) pode ser quitado em até 180 parcelas mensais
• No caso de débitos com INSS, o parcelamento máximo será de 60 vezes
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PLP 46/2021: criação do RELP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Redução do 
faturamento

Entrada mínima 
(sem reduções)

Descontos sobre o saldo remanescente (após a entrada)

Juros de mora Multas Encargos legais

≥ 0% e < 15%* 12,5% 65% 65% 75%

≥ 15% e < 30% 10% 70% 70% 80%

≥ 30% e < 45% 7,5% 75% 75% 85%

≥ 45% e < 60% 5% 80% 80% 90%

≥ 60% e < 80% 2,5% 85% 85% 95%

≥ 80% 1% 90% 90% 100%

*Ou crescimento do faturamento
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PLP 46/2021: criação do RELP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cálculo das prestações do saldo remanescente

• 1ª a 12ª prestação: mínimo de 0,4% do saldo da dívida consolidada

• 13ª a 24ª prestação: mínimo de 0,5% do saldo da dívida consolidada

• 25ª a 36ª prestação: mínimo de 0,6% do saldo da dívida consolidada

• A partir de 37ª prestação: percentual correspondente ao saldo remanescente da dívida 
consolidada com reduções, em até 144 meses

• O valor mínimo de cada parcela mensal será de R$ 300,00, exceto no caso dos MEIs, cujo valor 
será de R$ 50,00
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Aperfeiçoamento (emenda) ao PLP 46/2021

Proposta de emenda ao PLP 46/2021:

• Faturamento real: definir que a variação do faturamento, que determina as 
condições de pagamento dos débitos, leve em consideração a inflação (IPCA)
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Transação Tributária
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Transação Tributária para MPEs

Débitos inscritos em dívida ativa (PGFN) – condições gerais

• Todos os tributos

• Desconto de até 70% da dívida consolidada, exceto o principal

• Parcelamento de até 145 vezes, exceto INSS (60 vezes)

• Débitos abaixo de R$ 15 milhões: adesão a editais

• Débitos acima de R$ 15 milhões: adesão a editais ou apresentação de proposta individual
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Transação Tributária para MPEs

Débitos inscritos em dívida ativa (PGFN) – 4 editais abertos

1. Débitos de FGTS

• Adesão: até 30 de novembro de 2021

• Débitos de até R$ 1 milhão

• Entrada: estoque de débitos de contribuição de FGTS rescisório

• Parcela mínima: R$ 222,78 

• Descontos de até 70%

• Parcelamento em até 144 vezes

• O percentual de desconto e a quantidade de parcelas varia conforme o perfil do 
contribuinte e da dívida 
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Transação Tributária para MPEs

Débitos inscritos em dívida ativa (PGFN) – 4 editais abertos

2. Excepcional (devedores com redução de faturamento em razão da pandemia)

• Redução da receita bruta em de 2020 (com início em março)

• Adesão: até 29 de dezembro de 2021

• Entrada: 4% do valor da dívida, em até 12 vezes

• Parcelamento do saldo remanescente: 133 vezes (INSS, 60 vezes) 

• Descontos de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de 
até 70% do valor total da dívida. O desconto será definido caso a caso, de acordo com a 
intensidade da queda da receita, o perfil do contribuinte e sua capacidade de pagamento

• Prestação mínima: R$ 100,00
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Transação Tributária para MPEs

Débitos inscritos em dívida ativa (PGFN) – 4 editais abertos

3. Extraordinária (devedores não precisam ter queda de faturamento)

• Não aceita débitos de FGTS

• Adesão: até 29 de dezembro de 2021

• Entrada: 1% do valor da dívida, em até 3 vezes

• Parcelamento do saldo remanescente: 142 vezes (INSS, 60 vezes) 

• Desconto: não há desconto

• Prestação mínima: R$ 100,00
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Transação Tributária para MPEs

Débitos inscritos em dívida ativa (PGFN) – 4 editais abertos

4. Débitos de pequeno valor (até 60 salários mínimos)

• Adesão: até 29 de dezembro de 2021

• Entrada: 1% do valor da dívida, em até 3 vezes

• Parcelamento do saldo remanescente: 
• 7 vezes, com descontos de 50%
• 36 vezes, com descontos de 40%
• 55 vezes, com descontos de 30%

• Prestação mínima: R$ 100,00
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Transação Tributária para MPEs

Débitos no âmbito da Receita Federal do Brasil – condições gerais

• Apenas débitos de pequeno valor (até 60 salários mínimos)

• Adesão: até 30 de novembro de 2021

• Entrada: 6% do valor da dívida, em até 3 vezes

• Parcelamento do saldo remanescente: 
• 7 vezes, com desconto de 50%
• 18 vezes, com desconto de 40%
• 29 vezes, com desconto de 30%
• 52 vezes, com desconto de 20%

• Prestação mínima: R$ 100,00
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