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Equipes de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 
(Eqrat) 

Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020*
(Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia - RFB)

“(...)
ANEXO I

(...)
Art. 303. Às Equipes de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório (Eqrat) compete gerir e executar 
as atividades relativas:
I - ao crédito tributário, à cobrança, às garantias e às obrigações acessórias que constituem o crédito tributário, 
no âmbito da RFB;
II - ao direito creditório;
III - aos cadastros; e
IV - aos benefícios fiscais e regimes especiais.
(...)” (negritei e sublinhei)

* Aprovou o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia 
(RFB) na forma estabelecida em seus Anexos.



Equipe de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais de Tributação 
(Eben)

Portaria RFB nº 13, de 26 de fevereiro de 2021
“Art. 1º Esta Portaria disciplina a atuação das Equipes de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório
(Eqrat) no âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia de Administração Tributária da
Receita Federal do Brasil (Derat), das Delegacias de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil (Demac), da
Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil (Deinf) e da Delegacia de Pessoas Físicas da
Receita Federal do Brasil (Derpf).
(...)
Art. 2º Para fins de organização administrativa e de adequações estruturais, as Eqrat receberão as seguintes
denominações, conforme o processo de trabalho sob sua responsabilidade:
I - Equipe de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais de Tributação (Eben);
II - Equipe de Cadastros (Ecad);
III - Equipe de Contencioso Administrativo (Ecoa);
IV - Equipe de Cobrança do Crédito Tributário (Ecob);
V - Equipe de Contencioso Judicial (Ecoj);
VI - Equipe de Garantia do Crédito Tributário (Egar);
VII - Equipe de Obrigações Acessórias (Eobac);
VIII - Equipe de Cobrança de Obras (Eobra);
IX - Equipe de Órgãos do Poder Público (Eopp);
X - Equipe de Auditoria do Direito Creditório (Eqaud);
XI - Equipe de Execução do Direito Creditório (Eqcre);
XII - Equipe de Parcelamento (Eqpar); e
XIII - Equipe de Revisão do Crédito Tributário (Eqrev). (...)” (negritei e sublinhei)



Equipe de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais de Tributação 
(Eben)

Portaria RFB nº 13, de 26 de fevereiro de 2021
“Art. 3º Compete à Equipe de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais de Tributação (Eben) executar as
atividades de gestão dos benefícios fiscais e regimes especiais de tributação, inclusive o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, e especialmente:
I - analisar requerimentos relativos a pedidos de isenção e de outros benefícios fiscais; e
II - proceder à inclusão de contribuintes em regimes especiais ou diferenciados de tributação ou à
sua exclusão dos referidos regimes, nas hipóteses justificáveis.
(...)
Art. 16. Na região fiscal onde não tenha sido instituída equipe especializada em determinada área
de competência, nos termos dos arts. 3º a 15, as atividades que seriam a ela atribuídas serão
executadas por outra Eqrat da mesma região fiscal, segundo critérios estabelecidos pela
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (SRRF) à qual estiver subordinada, observada a
competência em razão da matéria e os seguintes limites:
(...)
II - as atividades atribuídas à Eben serão executadas pela Ecad; e
(...)” (negritei e sublinhei)



Equipe de Cadastros (Ecad)
Portaria SRRF10 nº 54, de 1º de setembro de 2021

Instituiu a Equipe de Cadastros (Ecad):
• Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório (Eqrat) subordinada à Delegacia da

Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo (DRF/SAO)
• Responsável por executar também as atividades atribuídas à Equipe de Benefícios Fiscais e

Regimes Especiais de Tributação (Eben)

Cobrança Revisão de 
débitos

Declaração 
PGDAS-D

Parcelamento 
Simples 
Nacional

Restituições 
Simples 
Nacional



Portal do Simples Nacional
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.aspx



Portal do Simples Nacional
Fale com o Simples



Portal do Simples Nacional
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.aspx



Portal do Simples Nacional
Simples – Serviços - Opção



Portal do Simples Nacional
Simples – Serviços - Consulta Optantes



Portal do Simples Nacional
Simples – Serviços - Comunicações



Portal do Simples Nacional
Diversos



Portal do Simples Nacional 
Legislação



Portal do Simples Nacional
Legislação



Simples Nacional
Representação Gráfica

Pessoas Jurídicas em geral 

ME e EPP – LC 123/2006 (Capítulo II)a LC 
123/2006

ME e EPP – optantes pelo Simples Nacional - LC 123/2006 (Capítulo IV)

MEI – optante pelo Simei - LC 123/2006 (Capítulo IV, Seção III, arts. 18-A a 18-C)



Simples Nacional – Opção e Exclusão por Débitos
Legislação - Básica

 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
 dentre outras disposições, instituiu:

 Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
 Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018

 atualmente regulamenta o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
 Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972

 dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF) da União
 Portaria ME nº 340, de 8 de outubro de 2020 (art. 23, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 13.988, de 14 de abril de

2020):
 dentre outras disposições, regulamenta o contencioso de pequeno valor, assim considerado aquele cujo

lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos, desta forma aplicando-se:
 ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional
 à exclusão do Simples Nacional, por débitos com a Fazenda Nacional

 o contencioso de pequeno valor segue um rito especial que se aplica aos processos pendentes de julgamento
em contencioso de 1ª instância a partir de 03/11/2020 (data da entrada em vigor dessa Portaria)



Simples Nacional – Opção e Exclusão por Débitos
Legislação - Básica

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

“Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias;
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes
Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.
IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in fine, da
Constituição Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(...)” (negritei e sublinhei)



Simples Nacional – Opção e Exclusão por Débitos
Legislação - Básica

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
“Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte de
que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2
(dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e
II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a participação dos órgãos federais
competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso III
do caput deste artigo;
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios,
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto por representantes da União, dos
Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e de registro empresarial, na forma definida
pelo Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas.
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios -
CGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, composto por
representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e de registro
empresarial, na forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de
empresários e de pessoas jurídicas. (Redação pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(...)” (negritei e sublinhei)



Simples Nacional – Opção

Empresas em Início de Atividade e Constituídas



Simples Nacional – Opção
Empresas em Início de Atividade - Definição

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018

"Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:
(...)
IV - empresa em início de atividade aquela que se encontra no período de 180 (cento e oitenta) dias a partir da
data de abertura constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); (Lei Complementar nº 123, de 2006,
art. 2º, inciso I e § 6º)
IV - empresa em início de atividade aquela que se encontra no período de 60 (sessenta) dias a partir da data de
abertura constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); e (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º,
inciso I e § 6º) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN nº 150, de 03 de dezembro de 2019) (Vide Resolução CGSN
nº 150, de 03 de dezembro de 2019) (Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020)
(...)” (negritei e sublinhei)

Resolução CGSN nº 155, de 15 de maio de 2020
“Art. 2º As microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no CNPJ durante o ano de 2020 poderão
formalizar a opção pelo Simples Nacional, na condição de empresas em início de atividade, no prazo de até 30
(trinta) dias, contado do último deferimento de inscrição, seja ela a municipal ou, caso exigível, a estadual, desde
que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ.” (negritei e sublinhei)



Simples Nacional – Opção
Empresa Constituída (fora da condição de início de Atividade)

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018

“Art. 6º A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do Simples Nacional na internet,
e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1º A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de janeiro e produzirá efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5º. (Lei Complementar nº 123, de
2006, art. 16, § 2º)
§ 2º Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá: (Lei Complementar nº 123,
de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e, caso não o faça até o término
do prazo a que se refere o § 1º, o ingresso no Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art.
16, caput)
§ 4º No momento da opção, o contribuinte deverá declarar expressamente que não se enquadra nas vedações
previstas no art. 15, independentemente das verificações realizadas pelos entes federados. (Lei Complementar nº
123, de 2006, art. 16, caput)
(...) (negritei e sublinhei)



Simples Nacional – Opção
Empresa em Início de Atividade

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018

“Art. 6º A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do Simples Nacional na internet, e será
irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
§ 5º No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP na condição de empresa em início de atividade, deverá ser
observado o seguinte: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 3º) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN nº 145, de 11 de
junho de 2019)
I - depois de efetuar a inscrição no CNPJ, a ME ou a EPP deverá, para formalizar a opção pelo Simples Nacional, observar o prazo
de até 30 (trinta) dias, contado do último deferimento de inscrição, seja ela a municipal ou, caso exigível, a estadual, desde que
não ultrapasse 60 (sessenta) dias da data de abertura constante do CNPJ; (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN nº 150, de 03 de
dezembro de 2019) (Vide Resolução CGSN nº 150, de 03 de dezembro de 2019)
II - depois de formalizada a opção pela ME ou pela EPP, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibilizará aos Estados,
Distrito Federal e Municípios a relação de empresas optantes para verificação da regularidade da inscrição municipal e, quando
exigível, da estadual;
III - os entes federados deverão prestar informações à RFB sobre a regularidade da inscrição municipal ou, quando exigível, da
estadual:
(...)
IV - confirmada a regularidade da inscrição municipal e, quando exigível, da estadual, ou ultrapassado o prazo a que se refere o
inciso III sem manifestação por parte do ente federado, a opção será deferida, observadas as demais disposições relativas à
vedação para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 7º; e
V - a opção produzirá efeitos a partir da data de abertura constante do CNPJ, salvo se o ente federado considerar inválidas as
informações prestadas pela ME ou EPP nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será indeferida.
(...)” (negritei e sublinhei)



Simples Nacional – Opção
Da vedação e Do Contencioso

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018
“Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou entidade equiparada: (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XXIV - que não tenha feito inscrição em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível, ou cujo
cadastro esteja em situação irregular, observadas as disposições específicas relativas ao MEI; (Lei Complementar nº
123, de 2006, art. 17, inciso XVI e § 4º)
(...)
Art. 121. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador
integrante da estrutura administrativa do ente federado que efetuar o lançamento do crédito tributário, o
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos
administrativos fiscais desse ente. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 39, caput)
(...)” (negritei e sublinhei)

Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF da União)
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
(...)” (negritei e sublinhei)



Simples Nacional - Opção
Da Intimação Eletrônica

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018
“(...)
Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, denominado Domicílio
Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado a: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, §§ 1º-A a 1º-D)
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à
exclusão do Regime e a ações fiscais;
(...)
§ 1º Relativamente ao DTE-SN, será observado o seguinte: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-B)
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, e será dispensada a sua publicação no
Diário Oficial e o envio por via postal;
(...)
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetuar a consulta eletrônica ao seu teor; e
V - na hipótese prevista no inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como
realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 2º O sujeito passivo deverá efetuar a consulta referida nos incisos IV e V do § 1º no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contado da data da disponibilização da comunicação no Portal a que se refere o inciso I do § 1º, sob pena de ser considerada
automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-C)
§ 3º A contagem do prazo de que trata o § 2º inicia-se no 1º (primeiro) dia subsequente ao da disponibilização da comunicação 
no Portal. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-B)
§ 4º Na hipótese de o prazo de que trata o § 2º vencer em dia não útil, esse fica prorrogado para o dia útil imediatamente 
posterior. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-B)
(...)” (negritei e sublinhei)



Simples Nacional – Opção
Resumo

 A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada obrigatoriamente no Portal do Simples Nacional na internet.

 Ou seja, salvo algumas situações (tais como: pedido de inclusão por erro de fato em comunicação de exclusão ou falha do 
sistema de opção do referido Portal no final do prazo legal para opção, desde que comprovados), não há previsão legal para a 
RFB analisar manualmente opções pelo Simples Nacional não formalizadas nesse Portal.

 Existem duas condições de opção: Empresa em Início de Atividade e Empresa Constituída (fora da condição de início de 
atividade). A partir de 01/01/2021, houve redução do prazo em que se considera empresa em início de atividade: de 180 
(cento e oitenta) para 60 (sessenta) dias da data de abertura do CNPJ.

 Empresas com data de abertura no CNPJ a partir de 01/01/2021, para opção na condição de empresa em início de atividade, 
devem atender a dois prazos:
 até da 60 (sessenta) dias da data de abertura constante do CNPJ; e
 até 30 (trinta) dias, contado do último deferimento de inscrição, seja ela a municipal ou, caso exigível, a estadual.

 Atenção! O prazo de 30 (trinta) dias, contado do último deferimento de inscrição, está dentro do prazo 60 (sessenta) dias da 
data de abertura constante do CNPJ!

 Período de Opção na condição de Empresa Constituída para o ano-calendário de 2022: 03/01/2022 a 31/01/2022. 
 Enquanto não vencido esse prazo, pode regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, 

caso não o faça até o término desse prazo, o ingresso no Regime será indeferido. 
 Atenção! Atentar para os acréscimos legais ao efetuar o pagamento dos débitos!



Simples Nacional – Opção
Resumo

 Caso a opção seja indeferida, a autoridade fiscal do ente federativo (União, Estado, Distrito Federal ou
Município) que negar o pedido emitirá o termo de indeferimento da opção do Simples Nacional.

 Caso haja pendência em mais de um ente federativo, cada um emitirá um termo.
 O termo emitido pela União, ou seja, pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria

da Fazenda Nacional (PGFN), estará disponível no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN),
que pode ser acessado pelo Portal do Simples Nacional e pelo e-CAC.

 A impugnação (contestação) deve ser apresentada se a empresa não concorda com os motivos indicados nos
termo de indeferimento e para a respectiva autoridade fiscal que emitiu o termo. Este fisco é que analisará o
processo e regulará os prazos e a forma de ciência do resultado. Ou seja, ela deve ser apresentada na RFB, se a
empresa teve a opção pelo Simples Nacional indeferida (negada) pela RFB e não concorda com os motivos
indicados no termo de indeferimento.

 A consulta ao termo de indeferimento deve ser realizada no prazo de até 45 dias da sua disponibilização, do
contrário será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, ou se esse vencer em
dia não útil, fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

 O prazo para impugnação do termo de indeferimento é de 30 dias a contar de sua ciência, que não é,
necessariamente, a data em que a empresa acessou esse termo, conforme já exposto.



Simples Nacional – Opção – Impugnação
Sítio da RFB na Internet: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Menu



Simples Nacional – Opção – Impugnação
Sítio da RFB/Menu/Serviços



Simples Nacional – Opção – Impugnação
Sítio da RFB/Menu/Serviços/Defesas e Recursos



Simples Nacional – Opção – Impugnação
... Impugnar indeferimento da opção pelo Simples Nacional pela Receita Federal



Simples Nacional - Exclusão por Débitos



Simples Nacional - Exclusão por Débitos
Da Vedação ao Ingresso e Da Exclusão de Ofício

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018
“Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou entidade equiparada: (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 17, inciso
V)
(...)
Art. 83. (...)
§ 1º Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que iniciar o processo de exclusão
de ofício. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 3º)
§ 2º Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que tenha iniciado o processo de
exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o disposto no art. 122. (Lei Complementar nº 123, de
2006, art. 16, § 1º-A a 1º-D; art. 29, §§ 3º e 6º)
§ 3º Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o
processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar nº 123,
de 2006, art. 39, § 6º)
(...)” (negritei e sublinhei)



Simples Nacional - Exclusão por Débitos
Dos Efeitos da Exclusão de Ofício e Do Contencioso Administrativo

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018
“Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, se a empresa estiver em débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
§ 1º Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP
como optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 31, § 2º)
(...)
Art. 121. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante
da estrutura administrativa do ente federado que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da
opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 39, caput)
(...)” (negritei e sublinhei)

Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF da União)
“(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)” (negritei e sublinhei)
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Da Intimação Eletrônica

Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018
“(...)
Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, denominado Domicílio
Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado a: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, §§ 1º-A a 1º-D)
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à
exclusão do Regime e a ações fiscais;
(...)
§ 1º Relativamente ao DTE-SN, será observado o seguinte: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-B)
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, e será dispensada a sua publicação no
Diário Oficial e o envio por via postal;
(...)
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetuar a consulta eletrônica ao seu teor; e
V - na hipótese prevista no inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como
realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 2º O sujeito passivo deverá efetuar a consulta referida nos incisos IV e V do § 1º no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contado da data da disponibilização da comunicação no Portal a que se refere o inciso I do § 1º, sob pena de ser considerada
automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-C)
§ 3º A contagem do prazo de que trata o § 2º inicia-se no 1º (primeiro) dia subsequente ao da disponibilização da comunicação 
no Portal. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-B)
§ 4º Na hipótese de o prazo de que trata o § 2º vencer em dia não útil, esse fica prorrogado para o dia útil imediatamente 
posterior. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-B)
(...)” (negritei e sublinhei)
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Resumo

 Os Termos de Exclusão (TE), lote 2021, foram emitidos e disponibilizados no DTE-SN.
 A consulta ao TE deve ser realizada no prazo de até 45 dias da sua disponibilização, do contrário será

considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, ou se esse vencer em dia não útil,
fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

 Prazo para impugnação do TE e/ou para regularização dos débitos é de 30 dias a contar da ciência no DTE-SN
(não é até o final de 2021 e nem até o último dia útil de janeiro de 2022).

 Caso regularizados os débitos excludentes (motivadores do TE), não há necessidade de apresentar
impugnação (o cancelamento do TE será automático). No entanto, atentar para os acréscimos legais ao
efetuar o pagamento dos débitos.

 Caso impugnado, o TE se tornará efetivo e a exclusão será registrada no Portal do Simples Nacional somente
após a decisão definitiva desfavorável ao contribuinte. Ou seja, até lá, permanece como optante pelo Simples
Nacional e não conseguirá formalizar Opção em 2022.

 Caso os débitos não sejam regularizados, nem o TE impugnado, no prazo legal, a ME ou EPP será excluída
com efeitos a partir de 01/01/2022.

 No entanto, ela poderá solicitar opção para 2022, mas sua opção será deferida desde que regularize suas
pendências existentes dentro do prazo para opção.

 Por outro lado, os débitos existentes quando da opção para o ano-calendário de 2022 não serão,
necessariamente, os mesmos do TE.

 O que é melhor: regularizar débitos do TE 2021 para evitar a exclusão ou regularizar pendências Opção 2022?



Simples Nacional - Exclusão por Débitos - Impugnação
Sítio da RFB na internet: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Menu



Simples Nacional - Exclusão por Débitos
Sítio da RF/Menu/Serviços



Simples Nacional - Exclusão por Débitos 
Sítio da RFB: Menu/Serviços/Defesas e Recursos
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... Impugnar exclusão do Simples Nacional pela Receita Federal
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Portal Simples Nacional - Notícias
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No Portal do Simples Nacional, são publicadas notícias de interesse das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte, em especial, citamos as seguintes:
• Conheça as negociações para microempresas e empresas de pequeno porte que receberam Termo de Exclusão -

19/10/2021
 contém informações sobre como a ME e EPP que receberam Termo de Exclusão podem regularizar seus débitos

com a Receita Federal do Brasil e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
 https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=8f9644c1-0f4a-

4699-be88-e8d490f13b33
• Receita Federal do Brasil notifica devedores do Simples Nacional - 13/09/2021

 contém informações sobre a Exclusão por débitos 2021.
 http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=58075340-eb25-

4b70-b20c-b1ecb1df2d04)

Simples Nacional - Exclusão por Débitos
Portal Simples Nacional - Notícias



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RFB na internet: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Menu



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RF/Menu



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RF/Menu/Fale Conosco



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RF/Menu/Fale Conosco/Empresa



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RF/Menu/Fale Conosco/Empresa/Simples Nacional e Microempreendedor Individual (MEI/SIMEI)



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RFB na internet: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Menu



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RF/Menu



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RF/Menu/Canais de Atendimento



Canais de Atendimento da RFB 
Sítio da RF/Menu/Canais de Atendimento/Portal e-CAC



Canais de Atendimento da RFB 
Portal e-CAC



Canais de atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) 
Vídeos RFB (10ªRF) – CRCRS – SESCONRS/SESCON (Serra Gaúcha) - FECONTÁBIL
https://www.youtube.com/watch?v=FmXv20D6_Rs
https://www.youtube.com/watch?v=7w1nN1eiSMg
Vídeo RFB (3ªRF)  – CRCPI
https://youtu.be/Oa4JmgNhUIA

Canais de Atendimento da RFB 
Vídeos



Objetivos Institucionais
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento-estrategico

Objetivos de Pessoas e Recursos
• Otimizar o Desenvolvimento do Corpo Funcional 

aplicado à Era Digital e aos Processos de 
Trabalho

• Otimizar o Uso de Recursos Institucionais

Objetivos de Processos
• Incrementar a Segurança Jurídica, por meio da 

interpretação da Legislação e pela Redução de 
Litígios

• Aprimorar a Comunicação Externa
• Agilizar a Análise das Demandas Requeridas à 

Receita Federal
• Simplificar o Cumprimento das Obrigações 

Tributárias e Aduaneiras
• Fortalecer a Cooperação com Órgãos Nacionais 

e Internacionais e com a Sociedade
• Promover a Cidadania Fiscal

Objetivos Estratégicos
• Ampliar a Conformidade Tributária e Aduaneira 

em Obediência à Legalidade
• Aumentar a Satisfação dos Contribuintes com a 

Receita Federal



Obrigada!!
Marta Mostardeiro da Silva
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