
 

Tabela-Cálculo de juros,  
Parcelamento excepcional em até 

130 prestações mensais 

 
  

TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

Em face da publicação do Comunicado Bacen nº 37.379/2021 (DOU 3 de 
01.10.2021), este procedimento foi atualizado. 

 
Tabela - Cálculo de juros - Parcelamento excepcional em até 130 

prestações 
mensais

  
Resumo: Este procedimento trata da atualização das prestações do Parcelamento 

Excepcional (Paex) em até 130 prestações mensais, de que trata a  Medida 

Provisória nº 303/2006. 
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1. Tabela para cálculo de juros 

O valor de cada uma das prestações do Parcelamento Excepcional (Paex) em até 

130 prestações mensais, de débitos vencidos até 28.02.2003, de que trata a Medida 

Provisória nº 303/2006 , art. 1º , deve ser acrescido de juros correspondentes 

à variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir do mês 
subsequente ao da consolidação até o mês do pagamento.  

Segue tabela com os percentuais aplicáveis no cálculo da atualização das prestações 

do citado parcelamento excepcional, nos meses de outubro a dezembro/2021. 

Mês em que foi efetivada a 

opção pelo Paex  
Mês do pagamento da prestação  

Outubro.2021  Novembro.2021  Dezembro.2021  

Julho/2006  92,0485% 92,4918% 92,9351% 

Agosto/2006  91,4235% 91,8668% 92,3101% 

Setembro/2006  90,7985% 91,2418% 91,6851% 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I618C441CE639E44AE040DE0A24AC4640&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta#pcir-03080-1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B303%2B2006#fe%2Bmp%2B303%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B303%2B2006@art1#fe%2Bmp%2B303%2B2006@art1


Vale lembrar que a partir da opção pelo Paex, no site da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) na Internet (www.receita.fazenda.gov.br), é possível e 

recomendável emitir o Darf para pagamento das prestações mensais, o que garante 
a correção do preenchimento. Para acessar o aplicativo de emissão do Darf, é 

necessário informar o número do CNPJ e o respectivo código de acesso da pessoa 
jurídica. 

 

 Notas  
(1) O código de acesso pode ser obtido no site da Receita Federal do Brasil.  
(2) O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, por meio do Ato Declaratório nº 

57/2006 - DOU 1 de 1º.11.2006, determinou que a aludida Medida Provisória 

nº 303/2006 teve seu prazo de vigência encerrado no dia 27.10.2006. Todavia, 

lembramos que, conforme disciplina a Constituição Federal/1988 , 

art. 62 , §§ 3º e 11, as medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se 

não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, uma vez, por igual 

período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as 
relações jurídicas delas decorrentes. Apesar de o referido decreto legislativo não 

ter sido editado até 60 dias após a rejei ção ou a perda de eficácia da mencionada 
medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos 

praticados durante sua vigência permanecem por ela regidas.  

 
 

(Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 2/2006 , art. 1º , § 7º e art. 6º ) 

 

Legislação Referenciada 

 

Ato Declaratório nº 57/2006Constituição Federal/1988Medida Provisória 

nº 303/2006Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 2/2006 
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