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EMENTA: Disp6e sobre regras para alienaQaode
im6veis de propriedade da TERRACAP, em processo

REVOGADA PELA
RESOLUÇÃO
251/2018

de RegularizaQao Fundigria Urbana de Interesse

Especifico (REURB-E) localizados em ARINE's, com

dispensa dos procedimentosda Lei n' 8.666, de
1993, na forma e nos termos do artigo 98, da Lei
Federaln' 13.465,de 11.07.1017,DecretoDistrital n'
38.333/2017, de 13.07.2017 e Decreto Distrital n'
38.179/2017 e dg outras provid6ncias.

o CONSELHO DE ADMINISTRAQAO DA COMPANHIA iMoniLiARiA DE

BRASILIA - TERRACAP, no uso de suas atribuig6es estatutirias e legais, tendo em vista
as informaQ6escontidas no processo n' 111.000.422/2017,

coNSIDERANDO que a RegularizaQaoFundigria Urbana de interessy
Especifico (Reurb-E), estabelecida pda Lei Federal n' 13.465
no Digrio Oficial da Uniio em 12.07.2017,consiste no
urbanisticas, ambientais e sociais que visam a regularizaQao de
informais, com a finalidade de integra-los ao contexto legal das cidades e
social a moradia regular e titulada;

no
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do Distrito Federal-PDOT/DF, Lei Complementar n' 803, de 25 de abril de 2009 - para fins
de RegularizaQao Fundigria Urbana de Interesse Especifico (Reurb-E) no Distrito Federal,
constituidos por lotes de terreno residenciais unifamiliares de propriedade da empresa, por
seus ocupantes, nos termos da Lei Federal n' 13.465, de 11.07.20171

CONSIDERANDOque a regularizaQaofundiiria, insculpida no nosso
ordenamento supremo, nio representa mero projeto de gestao pOblica sugerida ao
administrador pOblico, trata-se de previsao constitucional concebida sob forma de politica

pOblica,que apoiada nos principios e pressupostos fundamentais da Nagao, implica na
necessidadede respeito aos principios da dignidade da pessoa humana, do direito a
moradia e da funQao social da propriedadel

CONSIDERANDOque a TERRACAP, na fungao de Ag6ncia de
DesenvolvimentoEcon6mico do Distrito Federal, proprietaria dos im6veis em areas
passiveis de regularizagao, tem no seu Planejamento Estrat6gico o Programa de
RegularizaQaode Areas Urbanas, contribuindo para garantir a regularidade do patrim6nio
fundiAriono DistritoFederall
CONSIDERANDO que a aquisigao de unidades imobiligrias derivadas da

regularizaQao
fundigriaem areasde regularizagao
de interesseespecifico,parafins de
RegularizagaoFundiiria Urbana de Interesse Especifico (Reurb-E). 6 objeto de
autorizaQaoconcedida pelo artigo 98, da Lei n' 13.465, de 11.07.2017,devidamente
encampada pelo Decreto Distrital n' 38.333, de 13/07/2017, a venda direta, ao seu
ocupante, condicionada ao pagamento do justo valor da unidade imobili6ria regularizadal

CONSIDERANDO, mais, a necessidade de regularizagao destas areas

onde residem as pessoas que podem ser beneficiadas pda legislagao citada, com a
finalidade, inclusive, de evitar prejuizos a TERRACAP, evitando-se,assim, discuss6es
judiciais infindgveis e desaconselhiveis, com pagamentos de indenizag6es que poderao
ser impostos peso Poder JudiciAriol

CONSIDERANDO,
por fim, a atual situagaoecon6micado Pals,o enorme/ra
custo
I'ecul'sos rlo serltlao ae LerILal llllllulal

vo plvju '''''

'

pOblicoe not6rio, especialmente com relagao a construgao do estgdio Mana
CONSIDERANDO todo o exposto, o Conselho de Adm
Terracap -- CONAD, analisando a proposta da Diretoria Colegiada - DIRET,

l
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RESOLVE
i)

DiSPOSiQ6ESBASICAS

Art. I '. Trata a presente Resolugao sobre as regras para regularizaQao

fundiiria

urbana (REURB-E), por meio de venda direta, de im6veis residenciais

unifamiliares de propriedade da Terracap, localizados em Areas de Regularizagao de

Interesse Especifico - ARINE, de acordo com o estabelecido na legislagao vigente,
especificamente na autorizagao concedida pesoartigo 98, da Lei n' 13.465, de 11.07.20171
Decreto Distrital n' 38.333, de 13.07.20171Decreto Distrital n' 38.179, de 05.05.2017; no
C6digo Civil Brasileiro - Lei Federal n' l0.406, de l0.01 .20021na Lei Federal n' 8.666, de
21.06.1993, e demais legislag6es pertinentes, e da outras provid6ncias.
Art. 2o. Servo alienados tio somente os terrenos com edificagao residencial

unifamiliarexistente.
Paragrafo Unico: Compreende-se por Regularizagao Fundiiria Urbana de
Interesse Especifico - Reurb-E, as medidas juridicas, urbanisticas, ambientais e sociais,

destinadas a incorporagaodos nOcleosurbanos informais de interesse especifico ao
ordenamento territorial urbano e a titulagao de seus ocupantes.
Art. 3o. A alienagao seri estritamente vinculada aos termos do Edital regido
por esta Resolugao, sendo, tanto a TERRACAP, como os adquirentes que atenderem is
condig6es estabelecidas no Edital, obrigados a dar fiel cumprimento aos seus dispositivos.

Paragrafo Unico. Os casos omissos servo resolvidos pda Diretoria
Colegiada da Terracap -- DIRET.
Art. 4'. Fica a Diretoria Colegiada da Terracap - DIRET autorizada a alterar

/

y

a data abertura da venda direta e/ou revoga-la no todo ou em parte, desde que o faQa erZ.,/
data anterior a abertura dos trabalhos.
'\

Paragrafo Primeiro. Flea a Diretoria Colegiada da Terracap autorizada a revogar o edital de venda todo ou em parte antes da divulgaQaodo

sem que caiba ao participante ressarcimento ou indenizaQaode qualquer esp6cie
raz6es de interesse pOblicodecorrentes de fato superveniente devidamente
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pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
Paragrafo Segundo. A16mda Diretoria Colegiada - DIRET, fica autorizada a

Diretoria de Desenvolvimentoe Comercializagao- DICOM a excluir itens antes da
realizagao da venda, por motivo determinante de interesse da administragao, mediante ato
motivadodo Diretor.

Art. 5'. As alienag6es regidas por esta ResoluQaoservo conduzidas por

Comissio especifica instituida por ato do Presidente da Terracap, denominada Comissio
de Venda Direta de Im6veis -- CVDI e abrange os im6veislocalizadosem Areas de

Regularizagaode Interesse Especifico - ARINEs, definidas no Plano Diretor de
Ordenamento Territ6rial - PDOT/DF, conforme Lei Complementar n' 803, de 25 de abril

de 2009, e suas alterag6espor memodo Programa de Venda Direta, cujas atribuig6es
estio discriminadas em t6pico especifico.

ll)DAPARTICIPAQAO
Art. 6'. Poderio participar do Programa de Venda Direta realizado pda
TERRACAP, somente pessoas fisicas que sejam ocupantes dos respectivos im6veis,
exceto os diretores, membros efetivos e suplentes da Comissio de Venda Direta de
Im6veis -- CVDI, do Conselho de AdministraQaoda Terracap e do Conselho Fiscal da
Terracap.

Paragrafo Primeiro. Em caso de interessadocasado, em qualquer regime
de casamento, ou que viva em situagao de uniio estivel ficarg limitada a homologaQaode
um Onico im6vel com destinaQaoexclusivamente residencial unifamiliar por casal.

Paragrafo Segundo. Os im6veis com destinaQaoexclusivamente residencial
unifamiliar servo comercializados tio somente para pessoas fisicas, sendo indeferidas as
propostas de compra apresentadas por pessoas juridicas.
Art. 7'. o interessado, antes de preencher sua proposta de compra, deck
que

na data de 22 de dezembro de 2016 ja ocupava o im6vel

)
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11

nio possuioutro im6vel residential no Distrito Federall

III

simulou, para o caso de pagamento a puzo o valor da primeira prestaQao
no sino da Terracap <http://vwwv.terracap df.gov.for/servico/simulacao-de-

parcelas> ou junto a Divisio de Atendimento ao Cliente - DIATEI

lv

esclareceu todas as suas dOvidas a respeito do Edital de convocaQao e

buscou todas as informag6esnecessdrias,podendo recorrer a
TERRACAP, Divisio de Atendimento ao Cliente - DIATE, localizada no
T6rreo do Edificio Sede, de segunda a sexta-feira, das 7h is 19h, para

obter informaQ6esdo im6vel, ou ainda pelos telefones: (61) 3342-2525,
3342-1 103, 3342-2978 e 3342-201 4.

Art. 8'. A participaQao
do interessadoimplicano pleno conhecimentoe
integral concordincia com os termos desta Resolugao,seus anexose instrug6es,bem
como observAncia is Resolug6es, e normativos pertinentes.

lll)DOCADASTRAMENTO
Art. 9'. O Cadastramento tem como finalidade identificar as pessoas fisicas.

ocupantes de lotes urbanos unifamiliares, localizados nas ARINES, interessadas em
participar do Programade RegularizagaoFundigria por meio da Venda Direta, devendo,
para tanto, preencher formulgrio padrao encontrado em seu sino: vwvw.terracap.df.gov.for,

anexando a este os seguintes documentos:
C6pia de documentos pessoais (carteira de Identidade, CPF)
11

C6piado comprovante
de resid6ncia
(contasde agua,energia,ou
telefone, ou outros comprovantes, desde que devidamente justificado)I

11\

C6pia de documento que comprove a aquisigao dos alegados direitos do
im6vel de terceiro (contrato de compra e venda, cessio de direitos, dentre /4/
/

Paragrafo

Unico - Somente podera fazer jus a descontos na aquisigad

im6vel, o interessado que se cadastrar na forma prevista nesta ResoluQao.
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IV)DOEDITALDEVENDA
Art. 10. A TERRACAP publicara Edital de Convocagao para Alienagao de

Im6veis situados em ARINEs, dando conhecimentodos requisitose das condig6espara
sua aquisigao por meio do Programa Venda Direta.

Paragrafo Unico. O Edital listar6 os im6veis incluidos no Programa e sua
respectiva avaliagao, as condig6es de participaQaoe enquadramento no Programa, as
condiQ6esde aquisigao e financiamento dos im6veis e as minutas de escritura e de
concessao.

V) DA DOCUMENTAQA0 PARA ENQUADRAMENTONO
PROGRAMA
Art. ll. Os ocupantes dos im6veis identificados no Edital que atenderem aos

crit6rios estabelecidosno item "ll -- DA PARTiCiPAQAO"deverio comparecerao Edificio
Sede da TERRACAP para apresentagao dos originals dos seguintes documentos:

1. Carteira de Identidade
11 Cadastro de Pessoa Fisica - t.;Pt"

111. Documento comprobat6rio da aquisigao dos alegados direitos do im6vel
de terceiro (contrato de compra e venda, cessio de direitos, dentre outros)
com data anterior a 22 de dezembro de 2016

IV. Comprovante
de resid6ncia
(contasde agua.energiaou telefone,ou
outros comprovantes, desde que devidamente justificado), demonstrando
a ocupagao do im6vel at6 22 de dezembro de 2016;
V.

Certidio de Regularidade junto a JustiQaEleitorall

VI.

Certidio Negativa de bens im6veis do Distrito Federal (Certidao dos
cart6rios de registro de im6veis do promitente comprador, seu c6njuge
companheiro(a) e filhos incapazes), que comprove nio ser propriety
im6vel residenciall

VII.

DeclaraQaode pr6prio punho de que nio possui outro im6vel resid.
no DistritoFederall

ou7

/
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Vlll
lx.

Certidio Negativa de d6bito de IPTU/TLPI

Certidio Negativade d6bitojunto a Secretariada Fazenda do Distrito
Federall

x.

Ser major de 18 (dezoito) anos ou emancipado.

vl)DASCONDiQ6ESPAnAVENDA
Art. 12. Cada participante podera comprar apenas um tote ocupado,
atendidas as condig6es estabelecidas nesta ResoluQao e que servo especificadas no
Edital.
Paragrafo Primeiro. Nos casos em que for necessgrio fazer adequag6es no

projeto de parcelamento, remembramento e/ou desmembramento do lote, dever6 ser

firmado contrato de concessio de uso com opgao de compra, nos mesmos moldes da
escritura, contendo clgusula de obrigaQaode assinar a escritura definitiva, assamque o
impedimento para sua lavratura seja afastado.

Paragrafo Segundo. Teri a TERRACAPo puzo de 180 (cento e oitenta)
dias a contar da data da homologaQaodo resultado da venda direta para solucionar as

pend6ncias
do projetocontidas
no paragrafo
anterior,
de modoque permitaa
concretizaQaoda alienaQao,devendojustificar fundamentadamenteno caso de ultrapassar

este puzo.
Art. 13. Nio servo alienados por memoda venda direta os lotes em que
houver disputa entre particulares sobre a ocupaQaodo terreno.

Paragrafo Unico. Esses notes servo alienados por meio de licitagao pOblica
nos termos da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 14. O nio comparecimentono puzo concedidopara
opQaode compra implicara, automaticamente, na renOnciaao direito de
consequentemente, na disponibilizagao do im6vel para venda por licitaQapela TERRACAP, nos termos da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993.

2
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VII) DOS CRITiR10S PARA DEFINIQA0 DO PREGO DOS LOTES
Art. 15. Na avaliagao dos im6veis identificados passiveis de aquisiQao por
meio do Programa de Venda Direta, para fins de regularizagao, seri utilizado o valor de
mercado de cada unidade imobiligria e servo deduzidas a infraestrutura implantada pecos
moradores e a valorizagao decorrente desta implantagao.

Art. 16. A avaliaQaodo valor de mercado seri realizada por memodo M6todo
Comparativo Direto de Dados de Mercado, e a valorizagao decorrente de implantaQaode
infraestrutura realizada peso M6todo Involutivo, em consonincia com a Norma T6cnica de

Avaliagao de Bens, NBR 14.653, em cada unidade imobiliAriadestinada a habitagao
unifamiliar.
Paragrafo Unico. Para atendimentodeste artigo, servo realizadasvistorias
t6cnicas pda GEPEA/DICOM para verificagao de situagao de ocupagao e infraestruturas
existentes.

vlii)DASCONDIQ6ESDEPAaAWENTO
Art. 17. A aquisigao do im6vel incluso no Programa Venda Direta poderg ser

feita diretamentecom a TERRACAP,a vista ou parcelada,ou financiada por agente
financeiro
Art. 18. Em caso de contratagao direta com a TERRACAP e financiamento
do saldo devedor, deverio ser observadas as seguintes condig6es:

1. as Escrituras POblicasde Compra e Venda terio cliusula de alienagao

fiduci6ria em garantia na forma da Lei Federal n.' 9.514, de 20 de
novembro de 1997, podendo ser substituida de acordo com normas
internas da Terracap;
11. o valor nominal da prestaQao seri calculado de acordo com o Sistema de

AmortizaQao Constante - SAC ou Sistema PRICE de
considerando a taxa de juros, o puzo de financiamento e o saldo

a financiarl
111. a taxa de juros bem como a metodologia de atualizagao monet6ria
os descritos no art. 21, paragrafos I ' e 2' e incisos 1, 11e 111,
da presente

,2
\
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IV.

na hip6tese de atraso no pagamento, as prestag6es servo estas
acrescidas das penalidades previstas no art. 23 desta ResoluQaol

v.

o puzo mdximo de financiamento 6 de at6 240 (duzentos e quarenta)
meses;

VI.

o puzo miximo de financiamento do im6vel, fixado no inciso anterior, sera

estabelecido de modo que o puzo de parcelamento somado a idade do
adquirente nio ultrapasse 1080(mile oitenta) meses.
Art.

19. A TERRACAP podera conceder descontos ao interessado
I
r '\ . n = 1. . n N n
AAnfAn
participante que realizar o ca astramen
estabelecidas neste artigo.

Paragrafo Primeiro - Farc jus ao descontoo interessadoque, cumprindoas
disposig6es do caput deste artigo, pagar entrada igual ou superior a 5% (cinco por cento)
do valor de venda do im6vel, na proporQaoda tabela abaixo:
AVISTA/ENTRADA

DESCONTO

.AVista

2S,00%

95%

23,75%

90%

22,S0%

85%

21,2S%

80%

20,00%

7S%

18,75%

70%

17,S0%

65%

16,25%

60%

15,00%

55%

13,7S%

50%

12,50%

45%

11,25%

40%

lO,oo%

35%

8,75%

30%

7,50%

25%

6,2S%

20%

5,00%

15%

3,75%

10%

2,50%

5%

1,25%

% do Valor de Venda do Im6vel

../

/

TELEFONES: (61 )3342-2013 - 3342-201 4 e 3342-2525 - CNPJ N' 00.359.877/0001 -73 - INSCRIQAO ESTADUAL N' 07.312.572/001 -20
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Paragrafo Segundo - Para valores intermedi6riosda entrada, nio
discriminados na tabela, o percentual de desconto sera determinado pda seguinte
f6rmula:

1) = 0,25 x E

onde,
E 6 o valor da Entrada, em percentagem do valor de venda do im6vel,
D 6 valor do o Desconto, em percentagem do valor de venda do im6vel

Paragrafo Terceiro - Farc jus a desconto de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o saldo devedor o adquirente de im6vel objeto de Reurb-E, contemplado nesta

Resolugao,que, no puzo de at6 350 (trezentos e cinquenta)dias contados da data da
assinatura da proposta de compra, optar pda quitagao do im6vel.

lx DOCALCULODOSALDODEVEDon
Art. 20. Considerar-se-g como saldo devedor inicial a parcelar, o valor
ofertado em reals, deduzido o valor da entrada, quando for o caso, consignado na
proposta de compra.
Art. 21. Sobre o saldo devedor incidirio

Paragrafo Primeiro. Juros, a parterda data da assinatura da proposta de
compra, de 0,4 % (zero virgula quatro por cento) ao m6s;

Paragrafo Segundo. Observado o disposto no paragrafo anterior, a
atualizagao monet6ria ocorrer6 da seguinte forma:

1. para os financiamentos com periodicidade inferior a 12 (doze) meses, /,l2'

contadosa parterda data da apresentagao
da proposta,nio incidirg
fl.t<\
atualizaQaomonetgrial

. \:;.Z

11. para os financiamentos com periodicidade igual ou superior a 12 (doze) ejl

inferiora 36 (trintae sets)meses,contados
a partirda datadave
apresentagao da proposta, incidiri atualizagao monet6ria anual, sendoj'
que o induce a ser utilizado para a atualizaQaodo m6s vigente seri o de 2
Pagina I
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(doin) meses anteriores, corrigindo-se o valor da prestagao, a partir da

data da apresentagaoda proposta,de acordo com a variagaorelativa do
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), calculado de acordo com a
variaQaoPro-Rata Tempore Die. Na hip6tese de extinQaodeste indicador,
seri substituido na seguinte ordem: INPC, IGP-DI, IPCA-E (IBGE) e IPC
(RIPE);
II I

para os financiamentoscom periodicidadeigual ou superior a 36 (trinta e
seis) meses, contados a parter da data da apresentaQao da proposta,

incidirg atualizagaomonet6riamensal, na forma descrita na alinea
anterior.

X - DO CALCULO DE PRESTAQ6ES, MULTAS E SUSPENSAO
Art. 22. Calcula-seo valor nominalda prestagao,de acordo com o "Sistema
de AmortizagaoConstante- SAC" ou "Sistema PRICE de Amortizagao",considerandoa
taxa de juros, o puzo de financiamento e o saldo devedor a financiar.

Art. 23. No caso de atraso no pagamentodas prestag6es,servo estas
acrescidas de multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao m6s

ou fraQao,bem homo a incid6ncia de atualizagao monetgria de acordo com a variagao
prevista nesta ResoluQao.

Paragrafo Unico. Nesta hip6tese, a16mdos acr6scimos previstos no capt/f
deste artigo, servo adotadas as medidas pertinentes a recuperaQaodos valores devidos.

Art. 24. Havendo determinagao judicial de suspensao dos pagamentos, o

saldo devedor do im6vel seri atualizado monetariamentena forma
ResoluQao.

XI

DACOMISSAOESUASATnlnulQ6ES

Art. 25. O Programade Venda Diretaimplementadopda T
conduzido pda Comissio de Venda Direta de Im6veis -- CVDI, a qual teri o puzo de 15

TELEFONES; (61 )3342-2013 -- 3342-201 4 e 3342-2525 - CNPJ N' 00.359.877/0001 -73 -- INSCRIQAO ESTADUAL N' 07.312.572/001 -20

vagina ll de 19

.2

P

TERRACAP

Companhia Imobiliiria de Brasilia

Ag6ncla de Desenvolvimento do Distrito Federal

(quinze) dias Oteis, contados a partir do termo final do puzo estipulado em Edital, para
executar seus trabalhos, procedendo:
ao recebimento, confer6ncia e anilise da documentagao apresentada
11

ao encaminhamento da documentagao a Diretoria Financeira - DIFIN,

para anAlise da capacidade financeira e determinagao da margem
consignavel para parcelamento da vendal
III

a emissio de parecer conclusivopda habilitagaoou nio do ocupante do
im6vel para enquadramento no Programa Venda Diretal

IV.

ao encaminhamentoda vistados ocupantes habilitados e inabilitados para
publicaQaono DODF e a Divisio de Atendimento ao Cliente - DIATE para
chamamento dos habilitadosl

V. ao encaminhamentodos processos dos ocupantes habilitados ao
NUCOM/GECOM/DICOM para emissio do Controle de Operagao e das
Guias para Pagamento da Entrada, quando for o faso.
Art. 26. Da decisgo do resultado da fase de habilitagao correrg o puzo de lO

(dez) dias Oteisa parterda publicaQaono Digrio Oficial do Distrito Federal-- DODF para
apresentaQaode recurso junto a Comissio de Venda Direta de Im6veis - CVDI.

Paragrafo Primeiro. Em caso de interessado casado, em qualquer regime
de casamento, ou que viva em situagao de uniio estavel, ficari limitada a homologaQao

de um Onico im6vel com destinaQao exclusivamente residential unifamiliar por basal.

Paragrafo Segundo. Os im6veis com destinaQaoexclusivamente residencial
unifamiliar servo comercializados tio somente para pessoas fisicas, sendo indeferidas as
propostas de compra apresentadas por pessoas juridicas.

Xll--DOS RECURSOS

~.,/-:

Art. 27. Os recursosdeverio ser dirigidosa Comissio de Venda Direta
Im6veis -- CVDI da Terracap e protocolados diretamente no NOcleo de DocumentaQaNUDOC, localizado no t6rreo do Edificio Sede da TERRACAP
;.F%f
$:198$€$"
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Paragrafo Unico. Os recursos intempestivos ngo servo conhecidos.

Art. 28. Qualquer cidadio pode oferecer impugnaQaoaos termos do Edital,

por irregularidadena aplicagaoda legislaQaoque rege a materia, devendo protocolaro
pedido em at6 05 (cinco) dias Oteisantes da data para apresentagao da documentaQao.
Art. 29. E facultado a qualquer participante/ocupante formular impugnaQ6es

ou protestos,por escrito, relativamenteaos termos do Edital, at6 o segundo dia Otisque
anteceder a data para apresentagao da documentaQao.
Art.

30. A Comissio

de Venda

Direta de Im6veis -

CVDI deverg.

motivadamente, negar ou dar provimento ao recurso interposto, no puzo de 05 (cinco)
dias Oteis, ou, nesse mesmo puzo adotar as seguintes provid6ncias:

1. submeter o assunto ao Diretor de Desenvolvimentoe ComercializaQao
DICOM, com vistas a Diretoria Colegiada -- DIRET, que encaminhara a
materia para compor a pauta da pr6xima reuniio da Diretoria Colegiada -

DIRET;

atribuir ao recurso interposto efeito suspensivo, presentes raz6es de

11

interesse pOblico,abrindo vistas do recurso ao ocupante do im6vel em
procedimento de regularizagao de que trata esta ResoluQao, por
comunicagaooficial, para que, no puzo de 05 (cinco) dias Oteis,contados
da comunicaQao,apresente impugnagao ao recurso, se assamIhe convier.

Xlll

DOS PRAZOS, PAGAMENTOS,DA ESCRITURAE DO

REGISTRO
Art. 31. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-g o dia do inicio e
incluir-se-g o do vencimento.

/

Art. 32. s6 se iniciam e vencem prazos a serem estabelecidosnest:2jf
Resolugao, em dia de expediente da TERRACAP.

Art. 33. o horirio de expedienteda TERRACAP6 das 7h is 19h.

l\n \\\
\\l. .
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Art. 34. Os participantes/ocupantes
de im6veis em procedimentode
regularizaQao nos termos desta ResoluQao, deverio

observar os prazos recursais

dispostos nesta ResoluQao,sob pena de nio conhecimento dos recursos apresentados.

Art. 35. O ocupanteque cumpriros requisitosdesta ResoluQao
teri o puzo
de 30 (trinta) dias para assinatura da escritura a parterda notificaQaoda Terracap ao
adquirente de que fez a remessa da minuta ao Cart6rio de Notas.

Paragrafo Clnico. Caso nio haja assinaturada escritura no puzo
estabelecido, a venda sera cancelada e as parcelas pagas revertidas a favor da Terracap-

Art. 36. O pagamentodas taxas de lavratura da escriturae de seu registro
seri de responsabilidade do ocupante habilitado.
Art.

37. Nos

casos de pedido de parcelamento

do Imposto

sobre

Transmissio de Bens Im6veis -- ITBI, o puzo para assinatura da escritura podera ser
prorrogado pesopuzo do parcelamento concedido pda Secretaria de Estado de Fazenda
do Distrito Federal -- SEF/DF, desde que devidamente comprovado.

Paragrafo Primeiro. Ap6s comprovagaodo pagamento integral do
Imposto sobre Transmissio de Bens Im6veis - ITBI o adquirente teri, obrigatoriamente,

que assinar a escritura no puzo de 30 (trinta) dias, a contar do vencimento da Oltima
parcela do referido imposto.

Paragrafo Segundo. Nio cumprido quaisquer prazos estabelecidos, por
culpa do participante/ocupante, a TERFRACAP nio

efetivard a venda, declarando

cancelado o neg6cio, aplicando-se ao participante a penalidade de retenQaoda entrada
prevista nesta Resolugao e a inclusio do im6vel em futuros editais de licitagao.
Art. 38. O adquirente habilitado, independente da forma do pagamento,

deveri comparecerna cede da TERRACAPno puzo de at6 10 (dez) dias a contar da
publicagao da habilitaQaono DODF, para obtengao do boleto.

Paragrafo Primeiro. No caso de optar pda compra sem entrada, t(fl\ o

puzo de at6 30 (trinta)dias para recolhero valor da primeiraparcela,a contjNFa
publicagaodo resultado da habilitagao.

.2

Paragrafo Segundo. No caso de optar pda compra com entrada, dever6
recolh6-la no puzo de at6 20 (vinte) dias a contar da publicaQaoda habilitagao, vencendo-

se a primeira parcela do financiamento, 30 (trinta) dias ap6s o decurso do puzo final
concedido para pagamento da entrada.

Paragrafo Terceiro. No caso de optar pda compra com pagamento a vista,
deverg recolher o valor da compra no puzo de at6 20 (vinte) dias, a contar da publicagao

da habilitagao.

XIV-DASPENALIDADES
Art. 39. A venda sera cancelada nos casos em que nio houver o pagamento

da entrada inicial ou da primeira parcela para os adquirentes que optaram pele
financiamento sem entrada.
Paragrafo Unico. Sera cancelada a venda nos casos em que nio houver o
pagamento do valor integral para os adquirentes que optarem pda compra a vista.

Art. 40. A TERRACAP declarari cancelado o neg6cio, aplicando-se ao
participante a penalidade de retenQao dos pagamentos efetuados e a inclusio do im6vel

em futuras licitaQ6esprevistas nesta Resolugao,faso nio sejam cumpridos os termos
previstos no edital.
Art. 41. O ngo pagamento das prestaQ6es mensais na forma estabelecida
nesta ResoluQao,acarretara a aplicagao das penalidades ja descritas nos locais pr6prios e
na escritura, assamcomo podera acarretar a rescisio contratual por inadimp16ncia.
Paragrafo Unico. Na mesma pena incorrerg o adquirente que descumprir as

obrigaQ6ese prazos pactuados na escritura de compra e/ou na concessio de uso,
aplicando-the, no que couber, as disposig6es do artigo 42

#

Art. 42. A nio participagaono processode venda direta, nos termos desta
Resolugao, acarretari a perda dos beneficios
administrativas, visando a disponibilizagao

especifico delicitaQao pOblica.

J
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xv

DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA

Art. 43. A Escritura POblica de compra e venda deverd contemplar, no
minimo, as seguintes c16usulas:

Identificagaodas panes.
11

InformaQao
de que se trata de vendacom dispensade licitagao,nos
termos da Lei n' 13.465, de 11.07.2017 e demais legislag6es aplicaveis.

Caracterizagao
do lote e seu prego,conformeavaliaQao
feita pda

III

TERRACAP

lv

Valor e quantidade das prestaQ6es e seu reajuste peso Sistema PRICE ou
Sistema SAC.

V.

F6rmula e indices Qe reaJusteao salad ueveuui.

VI.

Penalidades aplic6veis por atraso no pagamento das parcelas mensais e
atualizaQaomonet6ria at6 o efetivo pagamento

VII. Alienagao Fiducigria prevista no art. 22, da Lei n' 9.514, de 20 de
novembro de 1997, incidindo sobre o lote e as benfeitorias nele edificadas,
PO annan cor el ihqtittiidn dA acordo com normas internas da Terracap

ylll.

Possibilidadede transfer6ncia do lote para terceiros, com quitagao pr6via
do saldo devedor, sob pena de perda do parcelamento ou, com
pagamento de uma taxa administrativa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do tote, atualizado pda TERRACAP de acordo com o valor
de mercado, mediante anu6ncia pr6via da TERRACAP

IX.

Possibilidade de amortizaQaoe/ou quitaQaoantecipada do saldo devedor
mediante atualizagao pelo IPCA - IBGE desde o vencimento da primeira

parcelaou da Oltimaatualizagao
at6 o dia da efetivaquitagaoou
amortizagao acrescida dos juros equivalentes ao financiamento

na prestagao referente ao m6s em que estiver sendo
antecipagao.

X. Irretratabilidadeda venda ap6s cumprimentode todas as
condiQ6esdo neg6ciofeito, independentede outorga de outra escritura.

li.F8T'H£llg
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XI

Responsabilidade do adquirente de promover as adequag6es urbanisticas

e ambientais (demolig6es, reparos e ajustes) exigidas nas edificaQ6es
existentes no tote adquirido, sob pena de execuQao pelo poder pOblico ou
por determinaQaodeste com ressarcimento dos custos pesoproprietario do
im6vel, ora contratante.

Xll

ObrigaQaode fazer consistente na apresentaQaoda Carta de Habite-se no

puzo de 36 (trintae seis) meses;
Xlll

As penalidades aplicaveis e previstas nesta Resolugao e no Edital.

XVI

DAS DISPOSIQ6ESFINAIS

Art. 44. Fica a Diretoria Colegiada da Terracap - DIRET autorizada a
apreciar e decidir os casos omissos.

Art. 45. Fica, tamb6m, a Diretoria Colegiada da Terracap ' DIRET.
autorizada a aprovar o Edital da Venda Direta, nos termos desta Resolugao.
Art. 46. Nos casos em que a escritura publica de compra e venda nio puder
ser armada, em razio do contido no artigo 12 desta Resolugao, seri firmado o instrumento

particular concessio de uso com opQaode compra, contendo, no minimo, as seguintes
obrigaQ6es:

1 - De pagar a CONCEDENTE, pelo uso do im6vel, uma taxa mensal de

concessio equivalentea 0,5% (meio por cento) do valor de venda do im6vel, conforme
avaliaQaofeita pda Terracap, com pagamento at6 o Oltimodia Otisde cada periodo de 30
(trinta) dias corridos, contados a parterda data de assinatura do instrumentol
11- 0 valor da taxa de concessio deverd ser corrigido

periodicidade de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento,
atualizaQaoprevista no artigo 21 desta ResoluQao.

£

lll - Ocorrendo atraso no pagamento da taxa de concessao, sera seu'
acrescido de multa de 2% (dois por cento) e eurosde mora de 1% (um por cento) ao m6s

ou fraQao de atraso, incidindo, tamb6m, corregao monet6ria entre a data de seu
vencimento e do efetivo pagamento, calculada nos termos desta Resolugao.
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IV - Havendo Rescisio Contratualas taxas de ocupaQaopagas nio servo
ressarcidas, perdendo o(a) CONCESSIONARIO(A) em favor da CONCEDENTE todos os

valores pagos, sem direito a indenizaQaoou reembolso das benfeitorias e acess6es
realizadasno im6vel.

V - O pagamento de todas as taxas e impostos, inclusive a de iluminaQao
pOblica,que incidam ou venham a incidir sobre o im6vel, ou o seu ressarcimentoa
coNCEDENTE,

desde a 6poca da efetiva ocupagao, respeitados os casos de isenQ6es

concedidas porlei.

yl - C16usulaprevendo a assinatura da escritura definitiva de compra e
venda, assamque o impedimento para sua lavratura for afastado.
Vll -- Ao exercer a opgao de compra do im6vel, o prego sera o de mercado,
constante do Laude de AvaliaQao realizado pda Terracap na assinatura da concessao,

deduzidos a infraestrutura implantada peso morador, a valorizaQaodecorrente dessa
infraestrutura e os valores pagos a titulo de taxa de concessio, todos corrigidos conforme
artigo 21 desta Resolugao, ressalvadas quaisquer adequag6es futuras no projeto do tote.

vlll - CIAusula resolutiva expressa no caso de nio pagamento de 03 (tr6s)
parcelas consecutivas ou 06 (sein) alternadas.

IX - CIAusula
em que as panesse comprometem
a cumpnras
determinag6es exigidas pda Legislagao aplicavel, na hip6tese de nio efetivagao do
registro em face de restrig6es administrativas, ambientais ou legais. Na impossibilidade

de regularizagao, nio caberi qualquer responsabilidade por parte da CONCEDENTE,
nio respondendo ela por quaisquer perdas e danos.
X - Estar em dia com as obrigag6es contratuais para a lavratura da escritura

W

definitiva do im6vel.
Art. 47. Na hip6tese de a TERRACAP ficar impedida de receber

inicial e/ou de lavrar a escritura pOblicade compra e venda, no puzo estabelecido

Resolugao,o valor do im6vel seri atualizado monetariamentena forma prevista
Resolugao.
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Paragrafo Unico. Decorridos3 (tr6s) meses, ou mais, a contar da data do
impedimento supracitado, far-se-g nova avaliagao do im6vel ou a atualizagao monet6ria do
im6vel e adotar-se-a, para efeito de alienaQao,o maior dentre os valores encontrados.
Art. 48. O ocupante adquirente sera o Onico respons6vel pesopagamento de

quaisquer tributos, preQospOblicose demais encargos que acompanham o im6vel, ainda
que vencidos e/ou a vencer, inclusive daqueles anteriores a aquisigao do im6vel objeto do
Edital

Art. 49. O ocupanteadquirentenio podergalegardesconhecimento
das
condiQ6esde alienagao,das caracteristicasdo im6vel adquirido,bem como de eventual
aus6ncia de averbagao de benfeitorias existentes, junto ao Cart6rio de Registro de
Im6veis competente, sendo de sua responsabilidade a regularizagao dessas averbag6es
junto ao Cart6rio de Registro de Im6veis, ao INSS, is Administrag6es Regionals e demais
6rgaos pOblicos.
Art. 50. Ficam revogadas todas as disposig6es em contrario, especialmente
a ResoluQaon' 243/201 7-CONAD e suas alteraQ6es.

Art. 51 . Esta Rego

)r na data de sua publicaQao
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