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COMPETÊNCIA 
 
RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011: 
 
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do 
Simples Nacional é: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 5º; 
art. 33) 
 
I - da RFB; 
 
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do 
Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do 
estabelecimento; e 
 
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos 
na sua competência tributária. 
 
§ 7º Ainda que a ME ou EPP exerça exclusivamente atividade não 
incluída na competência tributária municipal, se possuir débitos 
tributários junto à Fazenda Pública Municipal, o Município poderá 
proceder à sua exclusão do Simples Nacional, observado o 
disposto no inciso V do caput e no § 1º, ambos do art. 76. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 29, §§ 3º e 5º; art. 33, § 4º) 
 
 



PROCEDIMENTO 
§ 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. 110. (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 EPP impugnar o termo de exclusão, este se 
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, 
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 39, § 6º) 
 
§ 4º Não havendo impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo 
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da 
exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 
3º; art. 39, § 6º) 
 
§ 5º A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na 
internet, pelo ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa 
exclusão condicionados a esse registro. (Lei Complementar nº 123, de 2006, 
art. 29, § 3º; art. 39, § 6º) 
 



NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA 

Resolução 94/2011: 
 
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica 
aceitação de sistema de comunicação eletrônica, a 
ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, 
destinado, dentre outras finalidades, 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; 
 
II - encaminhar notificações e intimações; e 
 
III - expedir avisos em geral. 
 



NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA MUNICIPAL 

Art. 110 da Resolução 94/2011: 
 
§ 3º. Enquanto não disponível o aplicativo relativo 
à comunicação eletrônica do Simples Nacional, os 
entes federados poderão utilizar sistemas de 
comunicação eletrônica, com regras próprias, 
para as finalidades previstas no caput. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-D) 
 
IN 34/2011: 
 
“Art. 2º. As notificações e intimações relativas à matéria 
tributária poderão ser enviadas exclusivamente pelo meio 
eletrônico, seja através do sistema SIGIPM ou mesmo 
através de e-mail informado pelo contribuinte. 
 
§ 3º. Valerá, para todos os efeitos, a notificação eletrônica 
enviada ao endereço fornecido pelo contribuinte.” 
 



DÉBITOS QUE ACARRETAM A 
EXCLUSÃO 

• Tributários  

(IPTU, ISS, ITBI, Taxas,  CIP);  

 

• Não-Tributários 

 (Multas e Preços Públicos). 

 

 



FORMAS DE EVITAR/REVERTER A 

EXCLUSÃO 

 Pagamento; 

 Parcelamento; 

 Recurso administrativo. 

 

* OBS: FORMA EXCLUSIVAMENTE 

ELETRÔNICA 



HIPÓTESES DE CABIMENTO DO 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 PRAZO: 30 DIAS A CONTAR DO 

RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE 

EXCLUSÃO. 

 CABIMENTO: 

- ausência de coisa julgada 

administrativa; 

- fundamento verossímil. 

 

 



CONSEQUÊNCIAS DO 

RECEBIMENTO DO RECURSO 

 Suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário ou mesmo da notificação 

de exclusão. 

 Suspensão da própria exclusão 

enquanto o recurso não for 

definitivamente julgado, nos termos 

do art. 17, V, da Lei Complementar nº 

123/2006. 



MUITO OBRIGADO PELA 
ATENÇÃO! 

 
Alguma dúvida? 

plantaofiscal@bauru.sp.gov.br 
 

 


