


DECRETO Nº/204 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre autorização de ligação da rede de energia elétrica em 

loteamento informal consolidado” Jardim das Oliveiras” e dá outras 

providências. 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DE TOCANTINS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

CONSIDERANDO que após visita no loteamento” Jardim das Oliveiras”, e constatar que 

a energia elétrica que servia o local derivava do número de consumidor da Associação que 

existe no local. Todavia, Concessionária de Energia Elétrica exigiu a regularização, e que 

para tanto é necessário a anuência do Município de Nova Olinda/TO. 

CONSIDERANDO que após visita no loteamento, foi verificado a sua consolidação anterior 

ao ano de 2016, contendo serviço de saneamento de água e coleta de lixo; ruas; instalação de 

rede elétrica, ausente somente o ligamento da rede; e outros serviços públicos; 

CONSIDERANDO que o loteamento foi implantado e os lotes vendidos sem prévia 

autorização do Município de Nova/TO, ocorrendo omissão da gestão municipal nos mandatos 

2013-2020, na proibição de implantação de loteamento irregular; 

CONSIDERANDO que não há nenhuma notícia de que a área em questão é de preservação 

permanente. Aduz-se da documentação que acompanha o caso envolve, exclusivamente, 

loteamento irregular. 

CONSIDERANDO que muito embora o imóvel esteja situado em loteamento irregular, é 

preciso ponderar que os compradores adquiriram os lotes do próprio empreendedor. Não deu 

causa à irregularidade do empreendimento. São terceiros de boa-fé, cuja presença no local é 

aceita pelo poder público; 

CONSIDERANDO que a aquisição do lote adquirido foi tolerada pelo poder público, nada 

mais natural que se ofereça a ele a infraestrutura mínima necessária para a habitabilidade de 

sua moradia. Seria ilógico manter os imóveis no loteamento e ao mesmo tempo negar o 

fornecimento de serviço essencial. 

CONSIDERANDO que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial à 

habitabilidade da moradia. O serviço está intrinsicamente ligado à preservação da dignidade 

da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, princípio que deve, 

inclusive, nortear as políticas públicas. 

CONSIDERANDO que a jurisprudência pátria é remansosa no dever de fornecer energia 

elétrica, ainda que o loteamento seja irregular:  

"OBRIGAÇÃO DE FAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR À PRESTADORA 

DO SERVIÇO PÚBLICO A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO AGRAVANTE 

CABIMENTO Não tendo a lei condicionado a instalação e o 

fornecimento de energia elétrica a imóvel construído exclusivamente 






em loteamento regularizado na prefeitura, não cabe à empresa que 

presta o serviço público federal fazê-lo. Caso em que há prova da 

verossimilhança das alegações de que o imóvel não se encontra em 

área de risco e nem de preservação ambiental, e há distribuição de 

energia elétrica na vizinhança do imóvel, não se justificando a 

resistência da concessionária de serviço público federal, o que resulta 

em ofensa ao princípio da universalidade do fornecimento de serviço 

essencial e aos princípios constitucionais de isonomia e de dignidade 

da pessoa humana. Recurso provido. Agravo de Instrumento 0307622-

77.2011.8.26.0000 Relator Walter Fonseca 11a Câmara de Direito 

Privado" 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE 

URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

SUSPENSÃO - DEFERIMENTO - LOTEAMENTO IRREGULAR - 

ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. - O fornecimento de energia 

elétrica é serviço público essencial - A prestação do serviço público 

deve ser adequada, eficiente, segura e contínua, contanto se trata de 

serviço essencial - A essencialidade de determinado serviço público 

impõe a continuidade da sua prestação, embora se admita a 

possibilidade de interrupção do serviço, visto que a essencialidade 

encontra limites - Admite-se a interrupção do serviço de fornecimento 

de energia apenas em situações emergenciais - de ordem técnica ou 

segurança - e por inadimplência do usuário - A energia elétrica pública 

e domiciliar compõem a infraestrutura básica do loteamento, cabendo 

ao loteador providenciar - A energia elétrica é bem de consumo 

imprescindível, insubstituível, notadamente em tempos de pandemia, 

porque é essencial para a prática das mais diversas atividades, 

inclusive para os profissionais de educação.(TJ-MG - AI: 

10000211437611001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de 

Julgamento: 09/12/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 09/12/2021) 

  

CONSIDERANDO que a doutrina moderna considera que os serviços essenciais são 

indispensáveis à manutenção da vida e das relações sociais, e que o corte 

no fornecimento "atinge diretamente interesses existenciais de todos os moradores da 

residência, invariavelmente crianças e idosos, consumidores hipervulneráveis, que não podem 

sofrer consequências tão drásticas..." (BENJAMIM, Antônio Herman V; MARQUES, 

Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 5. ed. rev., atual. 

e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 231). 

 

CONSIDERANDO que a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79), em seu art. 

2º, §§ 4º (introduzido pela Lei 9.785/99) e 5º (com redação dada pela Lei 11.445/2007), dispõe 

que compete àquele que promove o loteamento, além da regular aprovação junto aos órgãos 

públicos, também o fornecimento dos equipamentos urbanos definidos em lei como 

essenciais, tais como redes de fornecimento de água, de energia elétrica e recolhimento de 

esgotos. Cediço, portanto, que é necessária a instalação de rede de energia elétrica, tanto nas 





vias de acesso, quanto nas próprias unidades loteadas, para que estas sejam consideradas lotes 

e, assim, possam ser alienadas. 

 

 

 

CONSIDERANDO    Lei nº. 6.766/1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e 

dá outras Providências, no art. 40 prevê a possibilidade da regularizaração do loteamento ou 

desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato 

administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na 

defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. Que poderá, quando for o caso, judicialmente obter 

o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção 

monetária e juros, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos 

urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento. Que 

as importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o 

caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente 

ressarcidas, serão exigidas na parte faltante do loteador; 

CONSIDERANDO a LEI Nacional Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017, que dispõe 

sobre a regularização fundiária rural e urbana, instituídas no território nacional normas gerais e 

procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos 

informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.175/2022 que regulamentou o REURB no 

Município de Nova Olinda/TO. 

CONSIDERANDO que a Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá 

ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta 

Lei, até 22 de dezembro de 2016. 

CONSIDERANDO que  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios: assegurar a prestação de serviços públicos aos seus 

ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de 

ocupação informal anterior; garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida 

adequadas; garantir a efetivação da função social da propriedade; ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; 

concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo;  

 

CONSIDERANDO que o loteamento caracteriza-se como núcleo urbano informal 

consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das 

edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, 

conforme o Art. 11 da Lei Nacional nº. 13.465/2017. 

 

 

 

Artigo 1º. Fica a Energisa Distribuidora de Energia S/A AUTORIZADA em proceder com o 

ligamento de energia elétrica no loteamento “Jardim das Oliveiras” sob a responsabilidade do 

Município de Nova Olinda/TO. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.465-2017?OpenDocument




 

Artigo 2º.  A Assessoria Jurídica do Município de Nova Olinda/TO, em eventual despesa 

financeira com o licenciamento e ligação da rede elétrica, deverá proceder de forma 

administrativa ou judicial com o ressarcimento ao erário público junto ao loteador. 

 

 

Art.3º.  Este Decreto terá vigência na data de sua publicação, revogados as disposições em 

contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, EM 19 DE 

SETEMBRO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS EVARISTO CARDOSO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 


