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CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap 

SAM – Bloco F – Edifício TERRACAP - www.terracap.df.gov.br 
CEP: 70620-000 – Brasília-DF 

 
Funcionamento: 

 

O atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira de 
7h às 19h, na Divisão de Atendimento ao Cliente - DIATE, no SAM Bloco F - 

Térreo do Ed. Sede Terracap. 
 

http://www.terracap.df.gov.br/
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                    CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

Divisão de Atendimento ao Cliente – DIATE: 
 
1) Presencial: Endereço: SAM Bloco F, Térreo - Edifício-sede Terracap –  

 CEP    70.620-000 - Brasília- DF. 

        Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis; 

2) Central Telefônica CALL CENTER: (61) 3350-2222 

3) E-mail: SAC–Serviço de Atendimento ao Cliente: sac@terracap.df.gov.br;  

4) Atendimento pela internet: GSO – Gestão de Serviços online: 

http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços on-line, realizando o 
Cadastro e Acessando o Sistema. 

5) Aplicativo móvel Terracap: Para obtenção do aplicativo, você deve acessar: 

Aplicativo para android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.df.terracap.gso 
 
Aplicativo para iOS: 
https://itunes.apple.com/br/app/terracap/id1413204389?mt=8 

 

 

              Canais de Atendimento da Ouvidoria  

Sol ic i tação,  Informação ,  Denúncia,  Reclamação,  Sugestão,  E logio  

 

 

 162  

 

@ 
http: / /www.ouv.df .gov.br /  

Ouvidoria.terracap.df.gov.br # /  

 

 

 

 

Lei  de Acesso à Informação -L AI             

https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/ 

 

 

 

mailto:sac@terracap.df.gov.br
http://www.terracap.df.gov.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.df.terracap.gso
https://itunes.apple.com/br/app/terracap/id1413204389?mt=8
http://www.ouv.df.gov.br/#/
http://www.ouv.df.gov.br/#/
https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
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RELAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
 
 
 
 

1. RELACIONADOS A IMÓVEIS 

 
 
1.1. Venda de Imóveis em Licitação Pública 

A Terracap vende terrenos por meio de licitação pública para cidadãos ou 
empresas que tenham interesse em adquiri-los. 

Para conhecer os imóveis ofertados, consulte o edital de licitação na sede da 
Terracap, Agências do BRB, administrações regionais ou no portal 
www.terracap.df.gov.br, clicando em Comercialização de Imóveis e em seguida 
em Editais. 
 

Cliente: Pessoa física ou jurídica, individualmente ou em grupo. 

Prazo para realização do serviço: Previsto no Edital de Licitação. 

Locais e formas de acessar o serviço:  

- Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

Endereço: SAM Bloco F, Térreo - Edifício-sede Terracap – Brasília- DF. 

- Serviços online: para a solicitação de serviços disponibilizados no portal da 

Terracap - http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços on-line; 

    

1.2. Inclusão de imóvel para venda em licitação. 

Você pode solicitar que sejam colocados à venda por licitação pública imóveis 
que sejam de propriedade da Terracap, desde que estejam disponíveis à 
comercialização. A consulta pode ser realizada de forma presencial na Divisão 
de Atendimento ao Cliente ou por meio da internet no endereço: 
http://www.terracap.df.gov.br/index.php/servico, clicando em incluir imóvel em 
licitação. 

Para facilitar a consulta é necessário que o Cidadão tenha o endereço do imóvel 
ou, no caso presencial, indique no mapa a sua localização. 

Serão incluídos em próximas licitações, de acordo com a conveniência 
Administrativa da Terracap e após a análise, caso seja deferido, a resposta virá 
com data e edital será comercializado o imóvel. 

Cliente: Pessoa física ou jurídica; 

Prazo para encaminhamento da resposta ao Cidadão: em até 10 dias (úteis); 

http://www.terracap.df.gov.br/
http://www.terracap.df.gov.br/
http://www.terracap.df.gov.br/index.php/servico
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Documentação necessária:  

RG, CPF ou CNPJ, endereço do imóvel. 

Valor do Serviço: Gratuito 

Locais e formas de acessar o serviço:  

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

Endereço: SAM Bloco F, Térreo - Edifício-sede Terracap 

CEP 70.620-000 - Brasília- DF 

 Serviços online: para a solicitação de serviços disponibilizados no portal da 

Terracap - http://www.terracap.df.gov.br/index.php/servico, clicando em incluir 
imóvel em licitação. 

 

 

 

2. RELACIONADOS A CONTRATOS 

 

2.1. Transferência de imóveis com financiamento da TERRACAP 

Os imóveis com financiamento em curso na Terracap poderão ser transferidos 
para outros clientes, desde que haja a anuência prévia e expressa da Terracap. 

Cliente: Pessoa física ou jurídica. 

Prazo para realização do serviço: em até 60 dias úteis. 

Documentação necessária: 

Requerimento realizado pelo atual proprietário; 

Pagamento da taxa de transferência; 

Termo de aceite de inclusão de clausula de alienação fiduciária na Escritura; 

Certidão de ônus do imóvel (atualizada); 
 

Pessoa física: 

 Documento de identidade oficial com foto (cópia autenticada na forma da lei); 

 CPF (cópia autenticada na forma da lei) ou comprovante de situação 
cadastral no CPF (www.receita.fazenda.gov.br); 

 Comprovante de residência em seu nome (ex.: conta de água, luz, IPTU ou 
comprovante de locação de imóvel), ou, em caso de nome de terceiro, 
declaração de coabitação;  

http://www.terracap.df.gov.br/index.php/servico
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 Documentação relativa à representação de incapaz, quando for o caso; 

 Certidão de casamento (cópia autenticada na forma da lei) para o (a) licitante 
casado (a), e escritura pública declaratória de união estável (cópia autenticada 
na forma da lei) para os casos de licitante que vive em união estável; 

 

Pessoa Jurídica: 

 Comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal do 
Brasil (www.receita.fazenda.gov.br); 

 Cópia autenticada na forma da lei do Contrato Social (última alteração, se 
consolidada, do contrário, todas as alterações) ou do Estatuto Social registrado 
na Junta Comercial ou órgão equivalente; 

 Certidão Simplificada emitida pela junta comercial ou órgão equivalente; 

 Última Ata de Eleição dos Administradores registrada na Junta Comercial ou 
órgão equivalente;  

 Certidão de Falência/Concordata; 

 Certidão de ônus atualizada; 

 Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 
do exercício registrado na Junta Comercial; 

 Em se tratando de pessoas jurídicas associadas, sob a forma de Consórcio, 
Sociedade de Propósito Específico – SPE, entre outras, deverá constar do 
compromisso constitutivo a indicação do seu controlador; 

 Os sócios e dirigentes deverão apresentar os seguintes documentos exigidos 
para pessoa física: RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Quitação Eleitoral e 
Comprovante de Residência. 

Locais e formas de acessar o serviço: 

 Atendimento presencial: Núcleo de Negociação de Recebíveis - NUNEG 

 Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis 

Valor do Serviço: Gratuito na Terracap; possuem custos junto aos cartórios de 

Notas e de Registros. 

Taxa de transferência – R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais) - corrigido 
anualmente por índice oficial. 

 

2.2. Migração do sistema de financiamento PRICE/SAC com opção de 
redução de Juros 
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Se seu financiamento foi contratado com juros de 1% a.m, você pode reduzir os 
juros do seu financiamento e/ou alterar o sistema de financiamento. 

Cliente: Pessoa física e jurídica. 

Prazo para realização do serviço: até 60 dias úteis. 

 

Documentação necessária: 

 Escritura de compra e venda; 

 Certidão de ônus do imóvel (atualizada); 

 Termo de aceite de inclusão de cláusula de alienação fiduciária; 

 Escritura de Confissão de dívida (taxas cartoriais por conta do cliente); 

Documentos pessoais: CPF, RG ou CNPJ. 

Valor do Serviço: Gratuito na Terracap; tem custos junto aos Cartórios de Notas 

e de Registros. 

Locais e formas de acessar o serviço: 

 Atendimento presencial:  Núcleo de Negociação - NUNEG, Térreo do Ed. 

Sede da Terracap, no SAM, Bloco F; 

Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis. 

* Observação: Há a possibilidade de o cliente solicitar apenas a Migração do 
sistema de financiamento (PRICE/SAC ou SAC/PRICE) nos contratos com 
cláusula de alienação fiduciária, sem alteração na taxa de juros, obedecendo os 
mesmos critérios acima.  

 

2.2.1. Declaração de baixa de alienação fiduciária 

É o documento que comprova a quitação dos imóveis com escritura de alienação 
fiduciária. O cliente solicita na Divisão de Atendimento ao Cliente - DIATE. 

Cliente: Pessoa física e jurídica. 

Prazo para realização do serviço: 25 dias úteis. 

Documentação necessária: 

 CPF, RG ou CNPJ. 

 Certidão de ônus do imóvel (atualizada) 

 Documentos do imóvel: Escritura de compra e venda 

Valor do Serviço: Gratuito 

Locais e formas de acessar o serviço: 
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 Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis. 

 Serviços online: para a solicitação de serviços disponibilizados no portal 

da Terracap - http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços on-line; 

 

2.2.2.  Declaração de baixa de retrovenda 

É o documento que declara cumprida a obrigação de fazer assumida na escritura 
pública de compra e venda. 

Cliente: Pessoa física e jurídica. 

Prazo para realização do serviço: 25 dias úteis. 

Documentação necessária: 

 Documentos pessoais: RG e CPF (cópias autenticadas) ou CNPJ; 

 Documentos do imóvel: Cópia da escritura ou da certidão de ônus reais 

atualizada. 

Valor do Serviço: Gratuito 

Locais e formas de acessar o serviço:  

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

 Serviços online: para a solicitação de serviços disponibilizados no portal da 

Terracap - http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços on-line; 

Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis. 
 

2.2.3. Emissão de escritura definitiva de imóveis 

Se comprou um imóvel com escritura de promessa de compra e venda com a 
Terracap pode solicitar a escritura definitiva do seu imóvel. 

Prazo para realização do serviço: 30 dias úteis. 

Documentação necessária: 

 Documentos pessoais: CPF e RG – (cópia autenticada) ou CNPJ; 

 Certidão de ônus do imóvel (atualizada); 

 Formal de partilha, se for o caso; 

 Procuração pública, caso não seja o proprietário do imóvel. 

Valor do Serviço: Gratuito 

Locais e formas de acessar o serviço:  

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

http://www.terracap.df.gov.br/
http://www.terracap.df.gov.br/
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2.2.4. Declaração de baixa de obrigação de fazer (construir). 

Se você já tem a Carta de Habite-se do seu imóvel, pode solicitar a baixa da 
obrigação de construir. 

Cliente: Pessoa física e jurídica. 

Prazo para realização do serviço: 22 dias úteis. 

Documentação necessária: 

 Documentos pessoais: RG e CPF 

 Carta de Habite-se. 

 Valor do Serviço: Gratuito 

Locais e formas de acessar o serviço:  

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

 Serviços online: para a solicitação de serviços disponibilizados no portal da 

Terracap - http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços on-line; 

 

2.2.5. Declaração de Quitação do Financiamento do Imóvel  

É o documento comprobatório do cumprimento das obrigações financeiras do 
imóvel junto à Terracap. 

1ª via – Fornecida pela Terracap gratuitamente 

2ª via – É cobrada uma taxa de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), paga por meio 
de Guia de Arrecadação retirada na Divisão de Atendimento e que deve ser paga 
no BRB. 

Cliente: Pessoa Física e Jurídica. 

Prazo para realização do serviço: 22 dias úteis. 

Documentação necessária: 

 RG e CPF ou CNPJ; 

 Contrato Social (para Pessoas Jurídicas); 

 Procuração pública, caso não seja o proprietário do imóvel. 

Locais e formas de acessar o serviço:  

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

 Serviços online: para a solicitação de serviços disponibilizados no portal da 

Terracap - http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços on-line; 

Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis. 

http://www.terracap.df.gov.br/
http://www.terracap.df.gov.br/
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2.3. Certidão Nada Consta Financeiro 

Documento comprobatório de que não constam pendências financeiras no 
âmbito da Terracap. 

Cliente: Pessoa Física ou Jurídica. 

Prazo para realização do serviço: Imediato ou Online. 

Valor do Serviço: Gratuito 

Locais e formas de acessar o serviço:  

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

 On-line no Portal da Terracap: 

Para a emissão do documento basta acessar o Portal da Terracap - 
http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços e em seguida em Serviços 
On-line.  

Caso seja seu primeiro acesso clique em Cadastre-se.  

Se já possui cadastro clique em Login. 

Após acessar o sistema clique em Certidão Nada Consta Financeiro. 

OBS: Caso o Cidadão tenha necessidade de verificar a validação da Certidão 
emitida deverá acessar o link: 
http://servicosonline.terracap.df.gov.br/nothing_containeds/validate 

  

2.4. Negociação de débitos em atraso 

Se você está inadimplente negocie seus débitos em atraso. 

Cliente: Pessoa física ou jurídica 

Prazo para realização do serviço: 60 dias úteis 

Documentação necessária: 

 RG e CPF ou CNPJ; 

 Procuração pública, caso não seja o proprietário do imóvel; 

 Cópia do contrato Social com a última alteração contratual. 

Valor do Serviço: Gratuito 

Locais e formas de acessar o serviço: 

 Atendimento presencial: Núcleo de Negociação - NUNEG, Térreo do Ed. 

Sede da Terracap, no SAM, Bloco F; 

 Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis. 

http://www.terracap.df.gov.br/
http://servicosonline.terracap.df.gov.br/nothing_containeds/validate
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2.5. Atualização de dados cadastrais 

A atualização dos dados cadastrais é realizada no atendimento presencial. As 
informações prestadas são de responsabilidade exclusiva do declarante, que 
responderá, na forma da lei, por eventuais dados incorretos. 

Cliente: Pessoa física ou jurídica 

Prazo para realização do serviço: imediato 

Documentação necessária: 

 Documentos pessoais (RG e CPF ou CNPJ); 

 Contrato Social (para Pessoas Jurídicas); 

 Procuração pública, caso não seja o proprietário do imóvel. 

 Comprovante de residência para as solicitações de mudança de endereço. 

Valor do Serviço: Gratuito 

Locais e formas de acessar o serviço: 

 Atendimento presencial: Núcleo de Negociação - NUNEG, Térreo do Ed. 

Sede da Terracap, no SAM, Bloco F; 

 Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis. 

 

2.6. Extrato da situação financeira de imóveis 

É o documento comprobatório da situação financeira do imóvel. 

Cliente: Pessoa física ou jurídica 

Prazo para realização do serviço: imediato 

Documentação necessária: 

 Documentos pessoais (RG e CPF ou CNPJ); 

 Procuração pública, caso não seja o proprietário do imóvel; 

 Cópia do contrato social com a última alteração contratual. 

Valor do Serviço: Gratuito 

Local para acessar o serviço: 

 Atendimento presencial: Núcleo de Negociação - NUNEG, Térreo do Ed. 

Sede da Terracap, no SAM, Bloco F; 

 Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis. 
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2.7. Demarcação de Lotes para Particulares 

A Terracap realiza a demarcação de lotes para particulares. Após a demarcação 
é expedida uma Declaração certificando o Serviço. A Declaração de 
Demarcação é necessária para a emissão do alvará de construção do seu 
imóvel. O alvará de construção é emitido pelas Administrações Regionais onde 
fica seu imóvel. Veja a lista de administrações regionais no link: 
http://www.segeth.df.gov.br/relacao-de-contatos-das-regioes-
administrativas.html.  

Cliente: Pessoa física ou jurídica. 

Prazo para realização do serviço: 21 dias úteis contados a partir da data de 

pagamento da taxa de demarcação (considerando a compensação bancária). 

Documentação necessária: 

 Documentos pessoais (RG e CPF ou CNPJ); 

 Escritura ou contrato de compra e venda do imóvel ou Contrato de 
Concessão ou Certidão de Ônus do imóvel; 

 Termo de ocupação e a planta, para imóvel objeto de contrato com a 
Terracap e que não tem registro; 

 Documentação da escritura de compra e venda ou a Certidão de Ônus do 
imóvel para imóveis adquiridos de terceiros. 

Valor do Serviço: Valor calculado pela área do lote, a partir de R$376,00. Valor 

atualizado em janeiro de cada ano e disponível no link: 
http://www.terracap.df.gov.br/component/faqs/question/37-assuntos-
diversos/77-como-faco-para-demarcar-o-meu-terreno 

Locais e formas de acessar o serviço:  

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

 Serviços online: para a solicitação de serviços disponibilizados no portal da 

Terracap - http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços on-line; 

  

3. Relacionados a Regularização Fundiária 
 

3.1. Áreas passíveis de regularização 

Se você possui imóvel nos condomínios listados para regularização, poderá se 
cadastrar para realizar a regularização. Esse Cadastramento só é possível para 
os Condomínios que já tiveram os estudos ambientais e urbanísticos realizados 
pelos órgãos competentes e publicados pela Terracap. 

http://www.segeth.df.gov.br/relacao-de-contatos-das-regioes-administrativas.html
http://www.segeth.df.gov.br/relacao-de-contatos-das-regioes-administrativas.html
http://www.terracap.df.gov.br/
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A lista de condomínios que poderão ser regularizados e os requisitos para 
requisitos para regularização podem ser encontrados no link 
http://www.terracapregularizacao.com/. 

Para se cadastrar, acesse o link http://servicosonline.terracap.df.gov.br  

Usuário: Pessoa física 

Prazo para realização do serviço: O cadastro é realizado de imediato  

Locais e formas de acessar o serviço: 

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

 No site www.terracap.df.gov.br, acesse o link “Ocupações” e faça a busca 
por nome do parcelamento. 

 

3.2. Vistas e cópias de processos administrativos 

Somente serão concedidas vistas e cópias de processos administrativos da 
Terracap aos comprovadamente interessados ou seus representantes legais que 
apresentem Procuração Pública, inclusive para Advogados, conforme prevê o 
Estatuto dos Advogados na forma da Lei nº 8.906 de 04/07/1994. 

Cliente: Pessoa física ou jurídica 

Prazo para realização do serviço: 12 dias úteis; 

Valor do Serviço: R$ 0,20 por cópia. 

Locais e formas de acessar o serviço:  

 Atendimento presencial: Divisão de atendimento ao cliente - DIATE. 

 Serviços online: para a solicitação de serviços disponibilizados no portal da 

Terracap - http://www.terracap.df.gov.br/, clicando em serviços on-line; 

Horário de atendimento: 7h às 19h, em dias úteis. 

   

4. Serviços com Legislação Específica 

 

4.1. PRÓ-DF II - Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo 

Para a obtenção de todas as informações sobre o Programa de Apoio ao 
Empreendimento Produtivo – PRÓ DF II acesse o seguinte endereço eletrônico:  

http://www.terracap.df.gov.br/servico/cartilhas/pro-df-ii 

 

http://www.terracapregularizacao.com/
http://servicosonline.terracap.df.gov.br/
http://www.terracap.df.gov.br/
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4.2. Regularização de Entidades Religiosas ou de Assistência Social 

Para a obtenção de todas as informações sobre a Regularização de Entidades 
Religiosas acesse o seguinte endereço eletrônico: 

http://www.terracap.df.gov.br/servico/cartilhas/entidades-religiosas-ou-de-
assistencia-social 

 

4.3. Regularização de Áreas Rurais 

Para a obtenção de todas as informações sobre regularização de áreas rurais 
acesse o seguinte endereço eletrônico:  

http://www.terracap.df.gov.br/servico/cartilhas/areas-rurais 

 

 

CARTA DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS 

 
Caso queira conhecer as demais Cartas de Serviços, acesse o Portal do 
Governo de Brasília - http://www.df.gov.br/category/servicos/. 
 
Dê sua opinião: 
 
- Participe da pesquisa e colabore com o aprimoramento das Cartas de 
Serviços ao Cidadão – acesse o link https://goo.gl/7UdMD2. 
 
- Para registrar reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre qualquer 
Carta de Serviços acesse o sistema de Ouvidoria Ouv-DF  - 
www.ouv.df.gov.br .  

 

http://www.terracap.df.gov.br/servico/cartilhas/entidades-religiosas-ou-de-assistencia-social
http://www.terracap.df.gov.br/servico/cartilhas/entidades-religiosas-ou-de-assistencia-social
http://www.terracap.df.gov.br/servico/cartilhas/areas-rurais
http://www.df.gov.br/category/servicos/
https://goo.gl/7UdMD2
http://www.ouv.df.gov.br/
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