
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ/RN
 
IC - Inquérito Civil n. 06.2017.00000428-4
Recomendação n. 0002/2018/2ª PmJM
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu órgão executivo atuante junto à 2ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, no uso de suas atribuições legais, especialmente em 
conformidade com o disposto nos arts. 127, caput, e 129, inciso IX, da Constituição Federal, no art. 
69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96:
Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses sociais, 
difusos, coletivos e individuais indisponíveis, nos termos dos arts. 127, caput da Constituição 
Federal e do art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Nº 8.625/93;
Considerando que cabe ao Ministério Público expedir recomendações visando o respeito aos 
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei 
Complementar Nº 75/93 e do art. 80 da Lei Nº 8.625/93;
Considerando as informações constantes do Inquérito Civil Público Nº 06.2017.00000428-4 – 2ª 
PmJM, que tem por objeto a “Possível dificuldade da COSERN em realizar o faturamento de suas 
contas de energia, ocasionando cortes no fornecimento de energia aos consumidores”.
Considerando que, conforme o Ofício nº 00257/2017/PFANEEL/PGF/AGU, a emissão do 
faturamento mensal pelas concessionárias de energia elétrica é regulamentado pelos arts. 113, 119 e 
124 da Resolução Normativa nº 414/2010;
Considerando que, nos termos do art. 113 da RN Nº 414/2010, quando, por motivo de sua 
responsabilidade, a distribuidora não apresentar fatura, deverá providenciar a cobrança do 
consumidor das quantias não recebidas limitando-se aos três últimos ciclos de faturamento 
imediatamente anteriores ao vigente, bem como que, conforme o item 3.2, “f” do Módulo 11 do 
PRODIST é obrigatória a mensagem informativa de faturamento realizado em base diferente da 
leitura mensal regular, especificando a situação específica verificada;
Considerando que, de acordo com o parágrafo único do art. 119 da referida Resolução, “o Módulo 
11 do PRODIST define as informações obrigatórias a serem apresentadas na fatura de energia 
elétrica e os aspectos relevantes sobre a forma de apresentá-las e o processo de disponibilização das 
faturas aos consumidores, a serem observados por todas as distribuidoras”;
Considerando que, o Item 3 (INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM SITUAÇÕES 
ESPECÍFICAS) do Módulo 11 do PRODIST, dispõe, no subitem 3.2, “e”:
3.2 A fatura de energia elétrica deve, sempre que ocorrer a respectiva situação e/ou condição 
específica, obrigatoriamente conter:
(omissis)
e) Relação de mês de referência ou data de vencimento, e valor a pagar de cada fatura vencida e não
paga (ou seja, fatura em aberto), a ser incluída até o segundo ciclo de faturamento subsequente, 
enquanto permanecer o inadimplemento, informando o mês e o correspondente valor das seis 
faturas mais antigas, no mínimo.
RESOLVE RECOMENDAR à COMPANHIA NEOENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO 
NORTE – COSERN:
I – Quando constatada dificuldade/impossibilidade da efetivação de leitura regular mensal, proceda 
a emissão de fatura de acordo com o disposto no art. 113 da RN Nº 414/2010, ou seja, com base na 



média do faturamento dos três meses anteriores, informando, de forma expressa, na fatura ou por 
outro meio direto, a ocorrência da leitura diversificada, como também os motivos que ensejaram tal 
providência, em consonância com o disposto no subitem 3.2, “f” do Módulo 11 do PRODIST;
II – Informar, de forma expressa, na fatura, o mês relativo a cobrança, e, caso existam faturas em 
aberto, especificar o mês de referência, bem como o montante do débito, nos termos do subitem 3.2,
“e” do Módulo 11 do PRODIST;
Assinala, desde já, que a inobservância da presente recomendação implicará na adoção das medidas 
judiciais ou extrajudiciais cabíveis, devendo ser encaminhadas à 2ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Mossoró as informações pertinentes à adoção das medidas administrativas para o seu 
pleno atendimento, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta recomendação.
Publique-se no Diário Oficial do Estado e encaminhe-se, por ofício, cópia autêntica do presente ato 
diretamente ao destinatário.
Encaminhe-se para veiculação no Portal da Transparência do MPRN, em conformidade como 
disposto na Resolução nº 056/2016-PGJ/RN.
Mossoró, 13 de março de 2018.
Ana Araújo Ximenes Teixeira Mendes
Promotora de Justiça


