
CANCELAMENTO DE LOTEAMENTO PELA LEI 6.766/79

DOCUMENTAÇÃO PARA CANCELAMENTO DE LOTEAMENTO – ART. 23 - LEI 6.766/79.

1. REQUERIMENTO: em nome do proprietário/loteador, requerendo o cancelamento do loteamento, nos termos do art. 23, II, da Lei

6.766/79, indicando a matrícula mãe do loteamento e as matrículas de todos os lotes, observando o disposto nos § 1° e 3° do art.

616 do CNCGJ-SC: caso o  proprietário/loteador assine  o requerimento diretamente na Serven1a, o reconhecimento de firma é

dispensado, devendo ser apresentado documento de iden1ficação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso o

requerimento  for  apresentado  por  terceiro  ou  já  venha  assinado,  deverá  conter  o  reconhecimento  da  firma  do

proprietário/representante legal;

.

a) se o proprietário for  pessoa <sica, apresentar cópia auten1cada da cer1dão de nascimento e/ou de casamento

atualizada, expedida nos úl1mos 90 dias para comprovação do estado civil  declarado, oportunidade em que será

realizada cópia e cer1ficação da referida cer1dão, sendo devolvida ao final para a parte, nos termos do art. 484 do

CNCGJ/SC.  Por  esta  razão,  conforme  orientação  da  Corregedoria-Geral  de  Jus1ça  de  Santa  Catarina  e  se  os

proprietários/loteadores do empreendimento forem casados, ambos deverão assinar o requerimento;

b) Se o proprietário for pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído com uma via original, cópia auten1cada

OU a via expedida digitalmente com código verificador válido do contrato social/alteração contratual na qual conste o

nome do sócio representante e administrador da empresa e também com a cer1dão atualizada dos atos cons1tu1vos

(cer1dão  simplificada),  expedidas  nos  úl1mos  90  dias.  Pelo  ato  cons1tu1vo,  se  verificará  a  capacidade  do(s)

firmatário(a)(s) do requerimento.

c) Caso o proprietário/loteador seja representado por procurador, apresentar a procuração em traslado ou cer1dão

(se pública) ou a original, com firma reconhecida (se par1cular), a qual deverá conter poderes específicos para tal ato,

nos termos do art. 661 do Código Civil e nos termos do art. 489 do CNCGJ/SC

2.  ANUÊNCIA  DO  MUNICÍPIO:  Anuência  do  Município  de  Camboriú,  que  poderá  ser  através  do  alvará  de  cancelamento  do

loteamento  ou  declaração,  nos  termos  do  art.  23,  II,  da  Lei  6.766/79  de  que  concorda  com  o  cancelamento  do  registro  do

loteamento.

3.  DECLARAÇÃO:  Declaração  em  nome  do  proprietário/loteador,  nos  termos  do  art.  23,  II,  da  Lei  6.766/79,  declarando  sob

responsabilidade civil  e  criminal,  que não ocorreu a  negociação de nenhum dos lotes do LOTEAMENTO,  indicando o nome do

mesmo e dados do registro/matrícula, observando o disposto no art. 616 do CNCGJ/SC com relação ao reconhecimento de firma.

4. EDITAL: Após estar apta a documentação apresentada, nos termos dos § 2º e 3º do art. 23 da Lei 6766/79 e art. 744 do CNCGJ/SC,

será  confeccionado  o EDITAL  do pedido de  cancelamento,  e entregue a  parte  para publicação em jornal  de  circulação diária,

podendo este ser impugnado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da úl1ma publicação. Findo esse prazo, com ou sem

impugnação, o processo será reme1do ao juiz competente para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério

Público. A homologação será precedida de vistoria judicial des1nada a comprovar a inexistência de adquirentes instalados na área

loteada.

O B S E R V A Ç Õ E S:

I - Os documentos ficarão arquivados no Cartório e deverão ter as firmas de seus subscritores reconhecidas, nos documentos de

ordem par1cular, exceção feita aos públicos;

II - Todos os documentos deverão vir no ORIGINAL, nos termos do art. 658, I, do CNCGJ/SC. 

III - O prazo de registro contará do dia em que todos os itens forem atendidos e retorno da autorização judicial.

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é defini�vo, servindo apenas como referência, pois dependendo da análise da documentação

e a situação jurídica dos registros, poderá ser necessária complementação ou apresentação de demais documentos, nos termos do art. 643, § 1º

do CNCGJ/SC.


