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Secretaria da Receita Municipal 

 
   

SIMPLES NACIONAL - Opção 
 

EMPRESAS EXCLUÍDAS DO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 01/01/2021 POR 
EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

 

 Para retornar ao Simples Nacional deverão solicitar nova opção até o dia 

29/01/2021, seguindo as orientações abaixo: 

 

 Acessar o Portal do Simples Nacional na página da Receita Federal do Brasil, na internet, 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/servicos/grupo.aspx?grp=4  e 

solicitar opção até o dia 29/01/2021 (último dia útil de janeiro); 

 

 Se a opção ficar “pendente” ou “em análise” é porque a empresa apresenta pendências com 

os Entes Federados e a opção somente será deferida se a pendência for regularizada até o 

dia 29/01/2021 (último dia útil de janeiro); 

 
 Consulte o relatório de pendências no Portal do Simples Nacional e fique atento para 

identificar todas as pendências existentes, inclusive de todos os estabelecimentos (verificar 

situação da matriz e das filiais), pois a empresa pode ter sido excluída por um débito no 

município, mas no momento da opção pode apresentar outras pendências com outros Entes 

Federados e, neste caso, a opção somente será deferida se todas as pendências forem 

resolvidas até o dia 29/01/2021 (último dia útil de janeiro). 

 
 Caso apresente pendência com o Município de João Pessoa, fique atento porque a 

pendência pode ser de natureza “Fiscal” e/ou “Cadastral”. Verifique também se a 

pendência está vinculada à Matriz ou às Filiais, pois o deferimento da opção depende da 

regularização de todos os estabelecimentos da empresa.  

 



o Pendência Fiscal: 

 corresponde aos débitos vencidos e não pagos, inclusive parcelas vencidas 

de parcelamentos ativos. 

 Verificar também a existência de DAM (Documento de Arrecadação 

Municipal) referentes ao ISS lançado para período de apuração em que a 

empresa se encontrava como optante do Simples Nacional. Neste caso, a 

Declaração de Serviço deverá ser retificada para o cancelamento 

automático do DAM. (Verifique os avisos nos sistemas de NF-eletrônica e 

DS). 

 

 OBS.: Para regularizar a pendência fiscal, o débito deverá ser pago até o dia 

29/01/2021. O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado, quando 

parcelado a primeira parcela deverá ser paga até o dia 29/01/2021 (prazo 

final para regularização de pendências).  

 
 

o Pendência Cadastral: 

 Ausência de inscrição municipal (a empresa não consta no cadastro 

mercantil do município); 

 Inscrição municipal suspensa (a empresa mudou de endereço dentro do 

município e não comunicou a alteração; quando encerrou suas atividades 

no município e não solicitou a baixa da sua inscrição; ou por outro motivo). 

 

 OBS.: Para regularizar a pendência cadastral, deverá solicitar:  a inscrição 

no cadastro mercantil; a alteração do endereço; a baixa da inscrição ou 

outra providência, conforme o caso específico. Destacamos que a 

regularização deverá ser feita até o dia 29/01/2021 (prazo final para 

regularização de pendências) 

 

 

 Para saber o detalhamento da pendência no município de João Pessoa e regularizá-

la, você poderá: 

 
o Agendar um atendimento presencial, onde além de conhecer o detalhamento da 

pendência, já poderá providenciar a regularização de sua situação. Para agendar 



atendimento deverá acessar o Portal do Contribuinte, na página da Prefeitura, na 

internet,  https://www.joaopessoa.pb.gov.br/pc/agendarAtendimento.xhtml ; ou 

 

o Enviar um email para serem.assesp@joaopessoa.pb.gov.br ou para 

serem.ditri@joaopessoa.pb.gov.br , informando o CNPJ da empresa que solicitou 

opção e receberá a informações sobre a pendência, mas não poderá regularizá-las 

neste canal de comunicação. 

 
o Para regularizar a pendência cadastral, deverá acessar a REDESIM/PB no link 

http://www.redesim.pb.gov.br/ e solicitar a inscrição municipal, alteração de dados 

cadastrais, baixa da inscrição ou outra situação, conforme o caso e, em seguida, 

enviar um email para serem.ditri@joaopessoa.pb.gov.br , informando o número do 

protocolo da REDESIM. 

 
 
 OBS.:  No dia 11/02/2021 será divulgado, no Portal do Simples Nacional, o resultado 

final das opções solicitadas.   

 

 


