REGULARIZAR É VIVER EM PAZ.
O maior processo de regularização urbana do País é em Brasília.

Prezados clientes,

Para facilitar a solicitação e o acesso à Certidão Negativa de bens de imóveis do Distrito
Federal, uma das documentações exigidas no processo da venda direta, a Terracap firmou
uma
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com a Associação dos Notários e Registradores do DF (ANOREG/DF).
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Com isso, o prazo de atendimento caiu de 15 dias para cerca de 5 dias. A burocracia também
perdurar, a Terracap não exigirá dos moradores a apresentação da Certidão Negativa de
diminuiu, porque a Terracap passou a ter acesso às certidões em formato digital, o que
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e amanhã, sexta-feira, dia 01.09.2017.
A empresa se coloca à disposição a todos os moradores do Ville de Montagne. Mais
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site www.terracap.df.gov.br/regularizacao.

Atenciosamente,
Divisão de Atendimento ao Cliente
Terracap
Atenciosamente,

G O V E R N O

Faz pra Brasília. Faz por você.

D E

