
TERMO DE USO PARA O TERRAS CRÉDITO RURAL (TCR) 

1. Apresentação 

O TCR consiste em um serviço oferecido pela Terras App Solutions por meio de uma sistema digital,                 

acessível pela web e aplicativo móvel. Este serviço tem como objetivo fornecer um ambiente para               

apresentação e análise de riscos socioambientais de propostas de crédito rural para Instituições             

Financeiras. 

O TCR cruza diferentes bancos de dados oficiais e produz um relatório de conformidade de acordo com                 

a legislação do crédito rural no Brasil. A apresentação e avaliação das propostas são feitas de forma                 

transparente, ágil e simplificada, gerando maior segurança no processo de análise e aprovação do              

crédito rural. 

O usuário do sistema TCR precisa fornecer informações cadastrais e geoespaciais. As informações serão              

solicitadas de acordo com a finalidade e atividade escolhida para solicitação do crédito rural. 

O TCR é um sistema facilitador e intermediador, e por tanto, não está vinculado aos critérios bancários                 

de aceitação ou negativa ao crédito pretendido. No sistema, é realizada uma análise prévia nos bancos                

de dados internos e públicos para validação dos dados e, caso aprovada a análise, é feito remessa desse                  

pedido à instituição bancária, que é a titular pela análise final. 

Esse termo operacionaliza as regras para obtenção de crédito rural definidas pela Instituição Financeira.  

2. Definições 

No presente Termo estarão presentes os seguintes conceitos :  

● "contrato" significa este Termo de Uso; 

● "site" refere-se ao site da TERRAS APP SOLUTIONS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA             

(https://terras.agr.br); 

● "serviço" refere-se aos serviços prestados através do sistema Terras Crédito Rural nosso site ou              

do App desenvolvido pela Terras. O sistema Terras Crédito Rural pode ser acessado por meio dos                

seguintes endereços eletrônicos: www.terras.agr.br, "Terras", "nos", "nós" e "nosso", refere-se à           

empresa TERRAS APP SOLUTIONS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, nosso site, nossos aplicativos ou              

nosso serviços dependendo do contexto do uso; 

● “Usuário” refere-se a você, a pessoa física ou jurídica que está entrando no presente acordo               

com a TERRAS APP SOLUTIONS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. A pessoa física ou jurídica que se                 

submete a este termo, bem como é o responsável pelo cadastro, através de email e CPF, ao finalizar seu                   
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cadastro na plataforma e dar ciência em Nossa Política de dados e privacidade, este será considerado                

usuário. Os usuários possuem obrigações e declarações descritas por meio deste termo a diante.  

● “Proponente” refere-se a pessoa física ou jurídica titular da proposta seja em nome próprio ou               

em nome de terceiro. 

● “Responsável Técnico” refere-se a pessoa física ou jurídica responsável tecnicamente pelas           

solicitações em nome de terceiros.  

● “Visitantes” são os que sem estar cadastrados, sendo vinculados ou não a empresa             

contratante. Todos os visitantes aparecerão no histórico de dados como números de telefone/IP.             

(excluir) 

● “Instituição Financeira” refere-se a instituição financeira responsável pela análise de crédito. A            

Terras Crédito Rural possui relação contratual para intermediação das propostas de análise de crédito,              

ficando a cargo do usuário a seleção da instituição financeira a qual pretende submeter a análise de                 

crédito. Através da instituição financeira é possível que analistas e gestores de crédito, nomeados por               

essa, tenha acesso a todos as propostas  de crédito presentes na Terras Crédito Rural. 

● “Equipes Terras” referem-se a colaboradores da empresa Terras que podem agir como suporte.  

● “LGPD” refere-se a lei nº 13.709/2018. 

● “TCR” Terras Crédito Rural , sistema utilizado para solicitação do crédito  

3. Alterações 

Poderemos alterar este Contrato e a Política de Privacidade a qualquer momento. Em caso de mudanças                

relevantes, notificaremos por meio dos nossos Serviços ou por outros meios para oferecer-lhe a              

oportunidade de avaliar as alterações antes de elas entrarem em vigor. Concordamos que tais              

alterações não podem ser retroativas. A continuidade do uso dos nossos Serviços após a publicação ou                

comunicação de alterações nestes termos implicará concordância com os termos atualizados. 

É também possível que se insira aditivos ao presente termo em nova fase da análise.  

4. Como funciona? 

4.1. Cadastro do sistema Terras Crédito Rural 

O primeiro passo para a utilização da plataforma é o cadastro do usuário, momento no qual será exigido                  

o nome e e-mail do usuário que é o único responsável pela veracidade dos dados inseridos para o                  
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cadastro. Neste momento também é quando o mesmo deverá ler e aceitar os presentes termos, para                

que esteja esclarecido sobre todos os passos da plataforma e as consequências.  

Se você discorda com qualquer um dos termos aqui postos não será possível proceder com o presente                 

cadastro. A concordância com os presentes termos, bem como com nossas políticas de privacidade,              

vincula os usuários aos termos aqui postos. Após o procedimento de cadastro , a Terras irá lhe fornecer                  

uma senha que será encaminhada para seu e-mail, o usuário para login será o seu e-mail informado no                  

momento de cadastro. 

A Terras, a critério próprio, pode restringir, limitar ou revogar a sua capacidade de se registrar ou utilizar                  

o sistema TCR a qualquer momento. 

4.2. Submissão de Proposta de Crédito Rural 

Após o cadastro e a aceitação dos presentes termos e da política de privacidade, o usuário poderá iniciar                  

uma proposta em nome próprio ou em nome de terceiros e solicitar análise para concessão de crédito                 

rural. Deverá, para tal, indicar a instituição financeira para a qual pretende submeter proposta, assim               

como deverá escolher entre as modalidades de tipo de operações de crédito rural, após passará a                

selecionar entre finalidade do crédito pretendido.  

Neste passo será solicitado sobre o proponente Nome / Razão Social; CPF / CNPJ ; Nascimento /                 

Fundação ; Telefone e Email. Em caso de proposta apresentada em nome de terceiros deverá juntar                

declaração de anuência para tratamento de dados do titular desses.  

Em cada proposta será obrigatória a presença de um responsável técnico, que deverá ser informado os                

presentes dados: Nome; CPF ; Conselho de Classe ; Estado ; Telefone ; Email ; Nome empresa; CNPJ e                   

Telefone. Em caso do usuário não ser o responsável técnico, deverá o usuário anexar declaração de                

anuência para tratamento de dados do titular desses. 

Ao cadastrar uma nova proposta também é necessário cadastramento do CAR/SICAR, é possível anexar              

mais de um CAR/SICAR por proposta, bem como é imperativo informar : Nome produtores e CPF                

produtores. Em caso dos dados não coincidirem com os do usuário ou do proponente deve-se anexar                

declaração de anuência para tratamento de dados do titular desses. O CAR/SICAR deve ser inserido na                

plataforma no formato .ZIP no local indicado. 

Ao cadastrar uma proposta é necessário incluir os dados de imóvel, sendo esses : Nome(s) do(s)                

proprietário(s)/posse(s) e CPF dos proprietário(s)/posse(s). Em caso dos dados não coincidirem com os             

do usuário ou do proponente deve-se anexar declaração de anuência para tratamento de dados do               

titular desses. 
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Em caso de haver área financiada deverá o proponente desenhar os itens do seu croqui diretamente no                 

mapa ou fazer upload de um arquivo .zip contendo seus shapefiles. 

O proponente deverá ainda inserir fotos do produtor e dos imóveis Considerando as alterações nos               

normativos do Banco, referente a vistoria prévia, tornou-se obrigatória a captura de três imagens de sua                

atividade produtiva, sendo necessário a atualização do aplicativo (versão 1.4.0.), que devem ser inserida              

através diretamente pelo Aplicativo Terras, disponível em       

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.agr.terras.terrastools.credito.  

4.3. BusCAR 

O BusCAR, é um sistema integrado ao Terras Crédito Rural, que faz parte da Terras App Solutions e que                   

facilita as análises prévias necessárias. 

Após inserção de todos os dados e todas as etapas será feito análise prévia quanto ao cumprimento de                  

critérios socioambientais. Essa análise é feita a partir dos dados oferecidos na proposta, bem como               

bases públicas de dado. Com a aprovação pelo BusCAR.  

4.4. Análise de Crédito  

Com a análise prévia feita pelo BusCAR com resultado positivo, será gerado um relatório com todos os                 

dados inseridos pelo usuário. Esse relatório é enviado à instituição financeira a qual o usuário selecionou                

para análise, em cópia digital e deve ser impressa pelo usuário, assinado e levado à instituições                

financeiras de relacionamento do proponente ao crédito rural, sendo esse passo de inteira             

responsabilidade do usuário.  

Uma vez recepcionados pela instituição financeira, o relatório bem como os dados ali inclusos, são               

novamente validados pela instituição financeira, a Terras Crédito Rural, não possui qualquer            

responsabilidade sobre os dados uma vez repassados à instituição financeira. Bem como não tem              

qualquer vínculo que garanta a concessão do crédito solicitado.  

Uma vez recepcionado pela instituição financeira, a proposta incluída no sistema passa a ser              

compartilhada com outros usuários autorizados pela instituição financeira, que passam a ter            

visualização dos dados do proponente e demais inclusos na proposta de crédito, bem como podem               

incluir outras informações como: 1. Upload de documento de Licença Ambiental, CRA, PRA, PRADA, TAC               

ou outro que podem incluir outros dados do proponente.  

Esses dados ficam disponíveis à Instituição bancária e a Terras mesmo depois da concessão ou negativa                

da proposta.  

5. Obrigações 
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5.1. Elegibilidade para o Serviço 

Para utilizar os serviços o usuário concordam que :  

(1) tem a idade mínima de 18 anos ou mais;  

(2) Criar uma conta com informações falsas viola nossos termos, incluindo contas registradas em nome               

de terceiros ou de pessoas com menos de 18 anos; 

(3) Concorda que propostas em nome de terceiros ou que incluam dados pessoais ou identificáveis do                

titular serão utilizados com a anuência desses, para isso inserindo declaração de anuência para              

tratamento de dados do titular desses sempre que necessário;  

(4) Também é responsabilidade do usuário manter a senha em segurança e em sigilo;  

(5) Cumprir a lei e nossa lista do que é permitido ou proibido, as outras normas que possam ver a serem                     

colocadas como requisito para a utilização do serviço; 

(6) Está ciente de que podem ser necessários dados como: RG, CPF, endereço, data de nascimento,                

localização geográfica, IP e cookies e outras informações semelhantes caracterizadas pela Lei geral de              

Proteção de dados como Dados pessoais e/ou sensíveis. As informações e o conteúdo que o usuário                

insere podem ser vistos por outros Usuários, Visitantes e por Instituições Financeira;  

(7) Todas as Informações disponibilizadas pelos usuários, bem como os dados são de responsabilidade              

desses e essa se responsabiliza por qualquer abuso na utilização da plataforma; 

(8) Tem conhecimento que os dados coletados ficam a disponibilidade da equipe técnica e de suporte,                

que fica a disposição dos usuários e proponentes para orientações sobre o uso e para reparação de                 

bugs;  

(9) Em não transmitir qualquer dado ou informação que seja ilegal, abusivo, ofensivo, prejudicial para a                

reputação, pornográfico, indecente, profano, obsceno, odioso, racista ou de qualquer forma censurável,            

em nossa opinião; 

(10) Em não transmitir qualquer software malicioso ou não solicitado; 

(11) Em não personificar qualquer pessoa ou entidade, usar um nome fictício, ou deturpar sua afiliação                

com uma pessoa ou instituição; 

(12) Em não violar quaisquer exigências, procedimentos, políticas ou regulamentos de redes conectadas             

o sistema Terras Crédito; 

(13) em não interferir ou interromper o sistema Terras Crédito Rural; 
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(14) Em não agir de forma desleal com outros usuários; 

(15) Em agir dentro dos limites do bom senso ao usar nosso site; 

(16) Em não coletar ou armazenar informações pessoais sobre outros usuários finais sem o              

conhecimento desses ; 

(17) Em não causar ou ajudar na causa da destruição, manipulação, remoção, desativação ou              

impedimento de qualquer parte do nosso site; 

(20) Em não infringir a nossa propriedade intelectual, a menos que você tenha a nossa autorização para                 

usá-la da maneira específica que a você for concedida; 

(21) O sistema Terras Crédito Rural poderá conter links para outros sites. Um link para o site de terceiros                   

não significa que nós endossamos ou que estamos filiados a esse site. Nós não exercemos controle                

sobre sites de terceiros. O seu acesso a tais sites de terceiros ou conteúdo deve ser de seu próprio risco,                    

e você deve sempre ler os termos de uso e a política de privacidade de um site de terceiros antes de                     

usá-lo. A Terras não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas relacionadas com a utilização de                

qualquer conteúdo, bens ou serviços disponíveis no/ou através de qualquer site de terceiros. 

6. Nossas Políticas De Dados  

A Terras Crédito Rural em consonância com a LGPD esclarece que para o uso da plataforma utiliza o rol                   

de dados, rol exemplificativo: RG, CPF, endereço, data de nascimento, localização, endereço IP e cookies               

entre outros dados identificáveis.  

E trata esses dados para fins de análise e concessão do crédito rural, inclui-se no tratamento dos dados                  

supracitados também: recepção; classificação; utilização; acesso; reprodução; transmissão; distribuição;         

processamento; arquivamento; armazenamento; eliminação; avaliação ou controle da informação;         

modificação; comunicação e transferência. 

Levando em consideração que :  

As coletas de dados se dão pelas formas colocadas no item 4 e subitens, e todos os dados requeridos                   

são obrigatórios por requisitos das instituições financeiras, bem como de legislações brasileiras e/ou             

internacionais.  

Os dados coletados no item 4 e subitens são armazenados e arquivados em bancos de dados próprios da                  

Terras, tanto nacionais, quanto internacionais.  

Os dados coletados no item 4 e subitens são armazenados para fins da análise de crédito, para análise                  

de projetos, para estudos temáticos, para estudos internos da Terras e por força da Resolução nº                

4.658/18 BACEN.  
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Os dados coletados pelo item 4 e subitem, podem ser visualizados por toda a equipe técnica da Terras                  

para fins de orientação de uso e atendimento ao usuário, bem como para correção de bug e por                  

Instituições financeiras para fins da própria análise de crédito submetida. 

d.1) a partir da fase designada 4.4 poderá os tratamentos de dados serem submetidos a novas políticas                 

de privacidade e utilização a depender das necessidades da instituição. Ficando a responsabilidade da              

instituição financeira  e que se regerá por contrato entre a Terras e a Instituição Financeira.  

e)   A eliminação dos dados coletados podem ser a qualquer momento solicitado pelo titular dos dados.  

e.2) A eliminação só poderá acontecer nos termos do item quando os dados não passarem a instituições                 

financeiras. Sempre que solicitada a eliminação dos dados, considera-se-ar cancelado o pedido de             

crédito automaticamente.  

e.3) Por força da Resolução nº 4.658/18 Banco Central do Brasil (BCB), fica a Terras obrigada a                 

resguardar todos os pedidos de crédito que tenham sido submetidos a instituições financeiras para              

análise de crédito, sejam aprovadas ou não, pelo prazo de 5 anos. 

f) Não sendo solicitada eliminação, os dados armazenados e/ou arquivados se manterão no banco de               

dados da Terras por:  

f.1 ) 1 (um) ano sempre que a proposta não for submetida a instituição financeira ou não passar pela                   

análise prévia do sistema BusCAR.  

f.2) 5 (anos) quando submetido a instituição financeira, por força da Resolução nº 4.658/18 Banco               

Central do Brasil (BCB). 

O usuário concorda que somente fornecerá dados e informações que não violem a lei ou os direitos de                  

terceiros, sendo munido sempre que em nome de terceiro ou declarando dados de terceiro, que o fará                 

com o consentimento comprovados dos titulares dos dados.  

7. Propriedade Intelectual 

Os serviços desenvolvidos pela Terras juntamente com textos, scripts, gráficos, recursos interativos e as              

marcas registradas, marcas de serviço e logos ali contidos ("Marcas"), são de propriedade e licenciados               

para Terras App Solutions e Serviços em Tecnologia LTDA, sujeitos a direitos de autor e outros direitos                 

de propriedade intelectual do Brasil e as leis estrangeiras e convenções internacionais. A Terras              

reserva-se todos os direitos não concedidos expressamente para uso do serviço e do site. Você concorda                

em não se envolver em qualquer processo de desenvolvimento, cópia ou distribuição das soluções e               

serviços desenvolvidos pela Terras, a menos que tenhamos dado permissão expressa por escrito. 

8. Limites de Responsabilidade 
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A Terras se define como plataforma de intermédio e facilitação, bem como de validação para a                

concessão de crédito rural, portanto, não possui qualquer responsabilidade pela análise de crédito que              

possa levar a concessão ou negativa do crédito.  

Em hipótese alguma a Terras, seus administradores, diretores, colaboradores, ou representantes, serão            

responsáveis por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos ou consequentes resultantes           

de quaisquer (i) erros, equívocos, imprecisões ou de conteúdo; (ii) qualquer acesso de uso dos nossos                

servidores seguros e/ou de toda e qualquer informação pessoal; (III) qualquer interrupção ou cessação              

de transmissão de ou para nossos serviços; (iv) quaisquer bugs, vírus, cavalos de Tróia ou similares, que                 

podem ser transmitidos a/ou através dos nossos serviços, por terceiros; e/ou (v) quaisquer erros ou               

emissões em qualquer conteúdo ou qualquer perda ou dano de qualquer natureza sofrido como              

resultado do uso de qualquer conteúdo publicado, enviado, transmitido ou de outra forma             

disponibilizado através de serviços, seja com base em garantia, contrato, ou qualquer outra teoria legal,               

e mesmo que a Terras tenha sido avisada da possibilidade de tais danos. A limitação de responsabilidade                 

será aplicada àquele permitido por lei na jurisdição competente. 

O usuário especificamente reconhece que a Terras não será responsável por conteúdo difamatório,             

ofensivo ou ilegal de terceiros e que o risco de dano ou prejuízo dos mesmos recai inteiramente sobre o                   

responsável pelo ato. Em caso de qualquer problema com este site, você concorda que o único recurso,                 

se houver, é de deixar de usá-lo. 

A Terras não assume qualquer responsabilidade por qualquer reclamação, ação, petição, a demanda por              

arbitragem ou ação judicial alegando danos ou acidentes resultantes de uma utilização do sistema              

Terras Crédito Rural, seja decorrente de ato ilícito ou de contrato, lei ou equidade; 

9. Término, Suspensão e Cancelamento 

Podemos cancelar ou suspender o serviço ou sua conta ou qualquer outra prestação de serviços a você a                  

nosso critério sem explicação e aviso prévio. Além disso, a sua conta pode ser suspensa ou cancelada                 

imediatamente tão logo seja detectada tentativa de manipulação ou fraude. Se você deseja rescindir              

este contrato, você é o único responsável por seguir os procedimentos adequados de encerramento. O               

cancelamento pode resultar na exclusão imediata de qualquer conteúdo que você enviou para o sistema               

Terras Crédito Rural. 

10. Comarca 

O presente contrato será regido pela Legislação Brasileira. Fica eleito o Foro Central da Comarca de                

Belém, Pará, como competente para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser             

resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. 

Última Atualização: 07 de agosto de 2020 
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