
COMO OBTER O DARF NO SITE DA PGFN PARA LIQUIDAR SUA DÍVIDA DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 
COM OS DESCONTOS DA LEI 13.340/2018 

AVISO: O SITE DA PGFN FUNCIONA EM HORÁRIO COMERCIAL DE SEGUNDA A SEXTA. 
SIGA O PASSO A PASSO 

Entre no Google, digite PGFN e vá seguindo conforme a indicação das setas. 

***************************************************************************** 

1. Página Inicial: www.pgfn.fazenda.gov.br, clicar em e-CAC PGFN e abrirá outra página 

 

***************************************************************************** 

2. Clicar em Consulta de Débitos. Aparecerá uma caixa a direita para fazer o cadastro na PGFN; 

a) Digitar o CPF ou CNPJ e clicar em primeiro acesso para criar a sua senha 

 

***************************************************************************** 
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http://www.pgfn.fazenda.gov.br/


 

 

 

***************************************************************************** 

3. Você será direcionado para a página do primeiro acesso 

a) Digite o CPF ou CNPJ e os caracteres que aparecem; 
b) Clique em continuar 

 

***************************************************************************** 

4. Aparecerá seu CPF ou CNPJ e Nome, crie uma senha alfa numérica de, no mínimo, 8 
caracteres de letras e números e clique em cadastrar 

 

 

 

***************************************************************************** 
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stefan.burkhardt
Caixa de texto
001.001.001-00

stefan.burkhardt
Caixa de texto
Fictício Brasiliano



 

 

***************************************************************************** 

5. Entrará na página da consulta, com suas informações, clique em consultar todas as 
inscrições, você verá suas pendências, clique em parcelar, mesmo que seja para liquidar como 
manda a lei. 

 

 

*************************************************************************** 

6. Abrirá a página de Sistema de Parcelamento com a identificação do Contribuinte, clique em 
avançar 

 

*************************************************************************** 
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stefan.burkhardt
Caixa de texto
012345      -       Associação Agrícola

stefan.burkhardt
Caixa de texto
00000001      -          0001                                - 001.001.001-00 00000001      -          0001                                - 001.001.001-00 

stefan.burkhardt
Caixa de texto
012345      -       Associação Agrícola

stefan.burkhardt
Caixa de texto
000



 

 

 

***************************************************************************** 

7. Selecionar o tipo de parcelamento 009 – Liquidação Crédito Rural e Fundiário 

 

*************************************************************************** 

8. Selecionar a Modalidade 0005 – Liquidação de Crédito 13.340 – Pessoa Jurídica, clique em 
avançar 

 

 

*************************************************************************** 
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stefan.burkhardt
Caixa de texto
012345      -       Associação Agrícola

stefan.burkhardt
Caixa de texto
012345      -       Associação Agrícola



 

 

 

***************************************************************************** 

9. Selecionar uma inscrição, clique em calcular 

 

 

*************************************************************************** 

10 . Aparece somente uma dívida, clique em simular 

 

*************************************************************************** 
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stefan.burkhardt
Caixa de texto
012345      -       Associação Agrícola

stefan.burkhardt
Caixa de texto
012345      -       Associação Agrícola

stefan.burkhardt
Caixa de texto
000000



***************************************************************************** 

11. Após a simulação aparecerá uma página com o cálculo das parcelas. Confirmar se for 
realizar o pagamento até o final do mês. Ao confirmar o sistema gerará o DARF que pode ser 
pago em qualquer banco. 

 

***************************************************************************** 

Dúvidas? Ligue para Barbosa Melo, SRA–SEAD  61 2020.0777 
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stefan.burkhardt
Caixa de texto
012345      -       Associação Agrícola




