INTRODUÇÃO
Este manual busca orientar o produtor rural acerca dos procedimentos para a regularização
da ocupação das terras públicas rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de
Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap).
Já está em vigor a Lei Distrital nº 5.803, de 11 de janeiro de 2017, regulamentada pelo
Decreto Distrital nº 38.125, de 11 de abril de 2017, que institui a Política de Regularização de
Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento
do Distrito Federal (Terracap). A partir da data de publicação do decreto, os produtores têm
até dois anos para requerer a regularização.
Estima-se que 6 (seis) mil produtores rurais, em todo o Distrito Federal, sejam beneficiados
pela nova legislação.

EXIGÊNCIAS
A regularização abrange áreas que tenham destinação rural, com o efetivo exercício da
atividade de agricultura, pecuária, agroindústria, turismo rural ou ecológico, preservação
ambiental ou reflorestamento e de suporte à produção.
É preciso comprovar que a gleba possua área mínima de 2 ha (dois hectares), no caso
daquelas inseridas em Macrozona Rural; já aquelas inseridas em Macrozona Urbana não
precisam possuir o módulo rural mínimo.
Exigência da nova legislação, o ocupante necessita apresentar a inscrição no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e
declaração de não ser concessionário de outra área pública no DF, além de estar em dia
com o Imposto Territorial Rural (ITR), com a Secretaria de Estado da Agricultura, Secretaria
de Estado da Fazenda e Terracap.
A ocupação da área precisa ter sido efetivada antes de 5 de dezembro de 2008, por si, ou,
se for por sucessão, antes de 27 de agosto de 2004.

OPÇÕES DE REGULARIZAÇÃO
Existem três modalidades:
• Concessão de Direito de Uso Oneroso (CDU) – um contrato entre a Administração
Pública e o produtor para o uso privativo da terra pública rural, de forma onerosa,
mediante retribuição anual. A vigência é de 30 anos, renovável por igual período.
• Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) – Escritura Pública pela qual a
Administração Pública transfere ao produtor o direito real de uso da área rural, de
forma onerosa:
a) mediante retribuição anual, com prazo determinado e vigência de 30 anos, renovável
por igual período;
b) mediante alienação do direito real de uso, por prazo indeterminado.
• Escritura de compra e venda – após individualização e registro das Unidades
Imobiliárias Autônomas, em cartório. Para exercitar o direito de compra do imóvel rural,
o produtor deve estar adimplente com o Contrato de Concessão de Uso Oneroso de
Imóvel Rural (CDU) e com a Fazenda Pública do Distrito Federal.
Obs.: Não é cobrada retribuição anual da CDU e da CDRU sobre as áreas de Reserva Legal e de Preservação
Permanente definidas na forma da lei.

GARANTIAS
Com a nova legislação, a CDU e a CDRU tornam-se instrumentos hábeis para obtenção de
crédito rural em operações de investimentos.
Passa também a valer a transmissão da concessão inter vivos, desde que o beneficiário
não tenha outra concessão em seu nome; e causa mortis. Em caso de inadimplemento,
as terras vinculadas à operação de crédito rural podem ser levadas a leilão público a ser
realizado pela instituição financeira credora, com constituição de nova CDU ou CDRU a
novo concessionário.
O parcelamento irregular do solo permanece como critério para encerramento do contrato.

PASSO A PASSO
Regularização das glebas públicas rurais
1. O ocupante deverá comparecer à Sala do Produtor (Gerência de Regularização
das Ocupações Rurais), para preencher o requerimento-padrão específico e juntar a
documentação mínima:
Pessoa natural:
• Cópia do documento de identificação com foto;
• Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); e
• Cópia do documento que comprove o estado civil do requerente e, se for casado
ou tiver união estável, cópia do documento de identificação com foto e o CPF do
cônjuge.
Pessoa jurídica:
• Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e da inscrição estadual;
• Cópia do ato constitutivo da empresa e das alterações posteriores;
• Certidão simplificada da Junta Comercial ou documento similar, se existente;
• Cópia do documento de identificação com foto e o CPF do representante legal
da empresa;
• Procuração pública e documento de identificação com foto do procurador,
quando se fizer representar por procurador;
• Declaração firmada pelo requerente e o seu cônjuge ou companheiro, sob as
penas da lei, de que não são concessionários de outra terra rural pertencente ao
Distrito Federal ou à Terracap, para fins de preenchimento do requisito estabelecido
no art. 7º, IV, da Lei Distrital nº 5.803/2017;
• Comprovação de inscrição da gleba no Cadastro Ambiental Rural (CAR), criado
pela Lei Federal nº 12.651/2012;

• Documentação comprobatória da condição de ocupante da gleba;
• Mapa de localização da gleba; e
• Tabela de coordenadas dos vértices definidores de limites.
Obs.: A documentação apresentada deverá estar autenticada em cartório ou deverá ser apresentada
junto com os originais para conferência pelo servidor, no momento do atendimento.

2. É realizada a análise prévia da documentação para verificar se o requerente
apresentou os documentos necessários estabelecidos em lei. Então, o processo é
autuado.
3. O processo é analisado quanto à comprovação da ocupação efetiva da gleba,
anterior aos marcos temporais estabelecidos em lei.
4. Posteriormente, será realizada a caracterização da gleba em relação à situação
fundiária, ao macrozoneamento conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial
(PDOT), à situação ambiental e demais situações.
5. Em seguida, a poligonal da gleba será homologada e cadastrada.
6. Na sequência, será realizada vistoria na gleba para verificar se há atividade rural e/ou
ambiental efetiva.
7. Confirmada a existência de atividade rural e/ou ambiental efetiva, será solicitada a
apresentação do Plano de Utilização da Unidade de Produção (PU).
8. Juntado o PU ao processo, ele será analisado pelo Grupo de Trabalho (GTPU).
9. Posteriormente, será lavrada a Certidão Seagri, na qual será verificado se o
requerente está adimplente em relação ao pagamento de taxa de ocupação e demais
situações na Seagri. Será ainda juntada a certidão negativa junto à Secretaria de
Fazenda, todas em relação ao requerente e ao cônjuge, se for o caso.
10. Em seguida, será realizada a análise jurídico-legislativa para verificar a
conformidade do processo em relação à aplicação da legislação.

11. Na sequência, o processo será analisado pelo Conselho de Regularização das
Áreas Públicas Rurais do Distrito Federal (Coreg).
12. Aprovado pelo Coreg será declarado no processo que o requerente é o legítimo
ocupante da gleba. Nesse momento estará apto a firmar um dos instrumentos jurídicos
para concessão de uso e/ou alienação das terras públicas rurais objeto da Lei nº
5.803/2017.
Obs.: Caso seja necessário, antes de celebrar qualquer dos instrumentos de regularização, poderá ser
realizada vistoria para verificação da ocupação da gleba.

13. A partir daí, a ocupação dos imóveis públicos rurais está regularizada, conferindo
segurança jurídica e possibilitando aos produtores rurais a realização de investimentos
para incremento da produção rural.

REGULARIZAÇÃO DAS GLEBAS PÚBLICAS COM
CARACTERÍSTICAS RURAIS INSERIDAS EM ZONA
URBANA
1. O ocupante deverá comparecer à Sala do Produtor (Gerência de Regularização
das Ocupações Rurais) para preencher o requerimento-padrão específico e juntar a
documentação mínima:
Pessoa natural:
• Cópia do documento de identificação com foto;
• Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• Cópia do documento que comprove o estado civil do requerente e, se for casado
ou tiver união estável, cópia do documento de identificação com foto e o CPF do
cônjuge.
Pessoa jurídica:
• Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e da inscrição estadual;

• Cópia do ato constitutivo da empresa e das alterações posteriores;
• Certidão simplificada da Junta Comercial ou documento similar, se existente;
• Cópia do documento de identificação com foto e o CPF do representante legal da
empresa;
• Procuração pública e documento de identificação com foto do procurador,
quando se fizer representar por procurador;
• Declaração firmada pelo requerente e o seu cônjuge ou companheiro, sob as
penas da lei, de que não é concessionário de outra terra rural pertencente ao
Distrito Federal ou à Terracap, para fins de preenchimento do requisito estabelecido
no art. 7º, IV, da Lei Distrital nº 5.803/2017;
• Comprovação de inscrição da gleba no Cadastro Ambiental Rural (CAR), criado
pela Lei Federal nº 12.651/2012;
• Documentação comprobatória da condição de ocupante da gleba;
• Mapa de localização da gleba; e
• Tabela de coordenadas dos vértices definidores de limites.
Obs.: A documentação apresentada deverá estar autenticada em cartório ou deverá ser apresentada
junto com os originais para conferência pelo servidor, no momento do atendimento.

2. É realizada a análise prévia da documentação para verificar se o requerente
apresentou os documentos necessários, estabelecidos em lei. Então, o processo é
autuado.
3. O processo é analisado quanto à comprovação da ocupação efetiva da gleba,
anterior aos marcos temporais estabelecidos em lei.
4. Posteriormente, será realizada a caracterização da gleba em relação à situação
fundiária, ao macrozoneamento conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial
(PDOT), à situação ambiental e demais situações.

5. Em seguida, o processo será remetido à Secretaria de Estado de Gestão de Território
e Habitação (SEGETH); e, na sequência, será remetido à Terracap para manifestação
a respeito da anuência quanto à interferência com projetos urbanísticos e de
regularização fundiária.
6. Caso não haja interferência total, ou mesmo se houver interferência parcial, mas se
a parte não afetada puder ser regularizada, será homologada e cadastrada a poligonal.
7. Posteriormente, será solicitada a apresentação do PU e do Parecer Técnico.
8. Na sequência, será realizada vistoria na gleba para verificar se há atividade rural e/ou
ambiental efetiva.
9. Confirmada a atividade rural e/ou ambiental, o PU e o Parecer Técnico serão
analisados pelo Grupo de Trabalho (GTPU).
10. Será lavrada a Certidão Seagri, na qual será verificado se o requerente está
adimplente em relação ao pagamento de taxa de ocupação, e demais situações na
Seagri. Será ainda juntada a certidão negativa junto à Secretaria de Fazenda, todas em
relação ao requerente e ao cônjuge, se for o caso.
11. Em seguida, será realizada a análise jurídico-legislativa para verificar a conformidade
do processo em relação à aplicação da legislação.
12. Na sequência, o processo será analisado pelo Grupo de Trabalho criado para
identificar as glebas mencionadas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial
(GTPDOT).
13. Aprovado pelo GTPDOT, será declarado no processo que o requerente é o legítimo
ocupante da gleba. Nesse momento estará apto a firmar um dos instrumentos jurídicos
para concessão de uso e/ou alienação das terras públicas rurais objeto da Lei nº
5.803/2017, regulamentado pelos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto nº 38.125/ 2017.
14. Caso seja necessário, antes de celebrar qualquer dos instrumentos de regularização,
poderá ser realizada vistoria para verificar ocupação da gleba.

15. Finalmente, será firmado um dos instrumentos de regularização: legitimação de
posse, CDU ou CDRU, mediante retribuição anual.
16. A partir daí, a ocupação dos imóveis públicos rurais está regularizada, conferindo
segurança jurídica e possibilitando aos produtores rurais a realização de investimentos
para incremento da produção rural.

Para obter mais informações, entre em contato:
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Telefones: (61) 3051-6404/ 3051-6405 • Site: www.agricultura.df.gov.br
Terracap – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal
Telefones: (61) 3342-1123/ 3342-2540 • Site: www.terracap.df.gov.br

