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Abstract: Electricity Distribution Networks have energy 

losses classified as “technical” and “non-technical” losses. 

Technical losses are related to electric energy dissipation 

in several parts in the system such as in the distribution, 

transforming and points of supply, and are inherent to 

the process, i.e. cannot be prevented by the Distribution 

Network Operators. The so called non-technical losses 

are caused by events such as metering errors, billing 

errors and energy theft. The sum of those losses may 

significantly impact the technical / commercial system 

and constantly concerns the Distribution Network 

Operators. Technical losses are regularly tracked and 

monitored to be maintained within acceptable standards, 

i.e. they are variables that can be controlled and can be 

fixed as soon as detected. Nevertheless, non-technical 

losses are difficult to resolve because they are caused by 

deliberate actions of consumers or mistakes of the 

Operators’ employees. Losses due to energy theft cannot 

be predicted by the Operators. However, they can be 

mapped and resolved per administrative or legal actions. 

The grave difficulty to identify frauds in those cases is 

related to preventive measures done by the consumers, as 

they are aware of their illegal action. This paper presents 

accounts e discovered facts about energy metering frauds 

that ended up in legal suits filed after frustrated attempts 

of resolution in the administrative level. The Study is 

embodied by data captured in judicial investigation 

executed in the metropolitan region of Belo Horizonte, 

Minas Gerais State (Brazil), focused in the main fraud 

strategies, recorded across one decade. The reported 

events are classified according to the amount of diverted 

energy, per industry and residences. The most significant 

employees’ errors in fraud identification and recording 

are also presented. At the end, a value assessment of the 

diverted energy at each point of fraud is calculated in 

order to present an order of magnitude of financial losses 

caused by those actions. 

 

I.  PALAVRA CHAVE 

Perdas não técnicas; Furto de energia elétrica. 

II.  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surgiu da necessidade de se avaliar a 

cobrança relativa ao consumo irregular de energia elétrica de 

diversas unidades consumidoras sob a responsabilidade de 

uma Concessionária de Energia Elétrica no Brasil, no caso, a 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. Este 

estudo avaliará a situação dos sistemas de medição das 

unidades consumidoras encontradas pelas equipes de 

fiscalização da Concessionária em tela, bem como os 

procedimentos adotados pela mesma, na constatação das 

possíveis irregularidades apontadas em seus TOI – Termo de 

Ocorrência e Inspeção, Termos de Ocorrência de 

Irregularidade e Relatório de Calibração dos medidores de 

energia retirados. Em paralelo, será feito uma analise das 

Normas que regulamentam o setor de energia elétrica no 

Brasil.  

 

O órgão responsável por esta regulamentação é a Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia em regime 

especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME, 

criada pela Lei 9.427. A ANEEL [1] tem como atribuições: 

regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a 

comercialização da energia elétrica.  

 

A distribuição de energia elétrica é feita através do ponto de 

entrega, isto é, no ponto até o qual a concessionária se obriga a 

fornecer energia elétrica ao consumidor final, 

responsabilizando-se pela execução dos serviços de operação e 

de manutenção do sistema. Geralmente este ponto coincide 

com o ponto de instalação do padrão de energia elétrica do 

consumidor final, tal como apresentado na Fig.1.  

 

A alimentação da energia elétrica, ou seja, a disponibilidade 

de energia para o consumidor final é regida pela 

Resolução 414 da ANEEL, de 9 de setembro de 2010 [2], que 

substituiu a Resolução 456/2000 [3]. Estas Resoluções 

determinam a identificação do ponto de entrega, os níveis de 

tensão e a demanda contratada (quantidade de energia prevista 

para consumo), para cada tipo de unidade consumidora, seja 

ela, residencial, comercial, rural ou industrial. De acordo com 

estas Resoluções, é de responsabilidade do consumidor final, 

instalar por conta própria o padrão elétrico, que abriga o 

medidor de energia elétrica, de propriedade da concessionária 

de energia elétrica.  

EVENTOS QUE IMPACTAM NAS PERDAS 

NÃO TÉCNICAS DE UM SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
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A partir daí a concessionária interliga o sistema de distribuição 

de energia até a unidade consumidora. Após a entrada de 

alimentação de energia elétrica na unidade consumidora, a 

responsabilidade pela instalação e manutenção das instalações 

elétricas, é do consumidor final.  

 

 Identificação do Padrão Elétrico 

 

Padrão de energia elétrica é uma estrutura que suporta a caixa 

de medição na qual o medidor de energia será instalado. Ele é 

formado por um poste, que proporciona um apoio mecânico 

para fixação dos cabos elétricos, uma caixa de medição que 

abriga os disjuntores (sistema de proteção contra curtos 

elétricos) e o medidor de energia elétrica. Ambos, medidor de 

energia e padrão de energia são distintos e complementares. A 

caixa de medição abriga e protege o medidor de energia 

elétrica de ações externas, que possam afetar o funcionamento 

do medidor, assim como intempéries climáticas.  

 

O padrão de energia elétrica possui dispositivo de proteção 

geral contra sobre correntes, a fim de limitar e interromper o 

fornecimento de energia elétrica, bem como propiciar proteção 

à rede da concessionária de energia elétrica contra eventuais 

defeitos a partir do ramal interno do consumidor. A instalação 

e manutenção do padrão de energia elétrica são de 

responsabilidade do consumidor final. 

 

 
Fig. 1. Representação do ponto de entrega de energia elétrica 

Fonte: CEMIG, 2013 [4]. 

 Identificação do Medidor de Energia Elétrica 

 

A medição de energia elétrica é feita através de equipamentos 

chamados de “medidores de energia” ou “medidores de kWh”, 

onde é registrado o consumo de energia elétrica utilizado por 

uma unidade consumidora. Esse equipamento é um dispositivo 

utilizado para registrar o consumo de energia elétrica no ponto 

de consumo no qual se encontra conectado. Estes 

equipamentos são de propriedade da concessionária de 

distribuição de energia elétrica e devem ser aferidos segundo 

critérios estabelecidos na legislação metrológica, ou seja, 

devem seguir as Normas da ABNT/INMETRO (Brasil) [5]. O 

consumidor, por sua vez, “poderá exigir a aferição dos 

medidores, a qualquer tempo, sendo que as eventuais 

variações não poderão exceder os limites percentuais 

admissíveis” [2]. 

 

A Fig. 2 apresenta alguns modelos de medidores de consumo 

de energia elétrica utilizados pelas concessionárias de energia 

elétrica no Brasil, que são normalmente chamados de medidor 

eletrônico (a), medidor com registrador de ponteiro (b) e 

medidor de registrador ciclométrico (c): 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

c) 
 

Fig. 2. Medidores de energia usualmente usados no Brasil 

Fontes: NASEN e AMBIENTE ENERGIA [6] [7] 

 

 

No Brasil a instalação dos medidores de energia elétrica nas 

unidades consumidoras é uma obrigação das distribuidoras de 

energia, conforme determinam as Resoluções 456/2000 [2] e 

414/2010 da ANEEL [3], que estabelecem que “a 

concessionária é obrigada a instalar equipamentos de 

medição nas unidades consumidoras (art. 32 e 72 

respectivamente)”. 

 

Já a responsabilidade da guarda do medidor, enquanto o 

mesmo estiver cedido para medição, é do usuário final, 

conforme regulamentado pelo art. 105 da Resolução 456/2000 

da ANEEL:  

 

Art. 105: O consumidor será responsável, na 

qualidade de depositário a título gratuito, pela 

custódia dos equipamentos de medição da 

concessionária quando instalados no interior da 

unidade consumidora, ou, se por solicitação 

formal do consumidor, os equipamentos forem 

instalados em área externa da mesma. 
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E Cláusula Terceira do Contrato indicado na Resolução 

414/2010 [3]: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRINCIPAIS 

DEVERES DO CONSUMIDOR 

 

2 - responder pela guarda e integridade dos 

equipamentos de medição quando instalados no 

interior de sua propriedade; 

 

Para que os componentes internos dos medidores de energia 

elétrica não sofram interferência externa, isto é, para que 

consumidores não violem o medidor, é utilizado um selo, que 

é um dispositivo de proteção deste equipamento. Caso haja 

uma tentativa de abertura do medidor ou da caixa de medição, 

o(s) selo(s) de proteção se romperá (ão), indicando que o 

mesmo foi violado. Somente funcionários e agentes 

credenciados pelas distribuidoras de energia elétrica podem 

romper este(s) selo(s), conforme determinam os Art. 36 da 

Resolução 456/2000 [3] e Art. 75 da Resolução 414/2010 [2], 

conforme transcrito a seguir:  

 

“os lacres instalados nos medidores e demais 

equipamentos de medição, caixas e cubículos 

somente podem ser rompidos por representante 

credenciado da distribuidora”. 

 

III.  JUSTIFICATIVA 

Algumas ações adotadas pela Concessionária de Energia 

Elétrica (CEMIG), para apurar fraudes nos sistemas de 

medições de unidades consumidoras, apesar de atenderem aos 

preceitos regulamentares das Normas da ANEEL, nem sempre 

atendem os preceitos regulamentados pelos códigos de defesa 

do consumidor, quanto à clareza e documentação frente à 

fraude apurada. Isso se torna mais evidente na medida em que 

se avança na análise dos problemas, na atuação como Peritos 

Oficiais de Tribunais de Justiças no Brasil. Isso se deve ao 

fato que, atentar para os princípios básicos da constatação da 

fraude, é uma prerrogativa inerente a demandas dos Tribunais 

de Justiça no Brasil. A não documentação ou constatação 

precária de uma determinada irregularidade acaba por incorrer 

em perdas complementares à perda apurada na fraude das 

medições. Custos relativos “às custas” processuais, gastos com 

advogados, gastos com perícia judicial, são perdas que a 

concessionária de energia acaba por absorver, quando ações de 

seus funcionários não observam os princípios básicos da 

apuração da fraude. 

 

IV.  REVISÃO DE LITERATURA 

Nas unidades consumidoras em que uma possível fraude é 

detectada, devem ser realizadas vistorias por agentes da 

concessionária de energia elétrica que no momento da 

constatação de alguma irregularidade, seja no sistema de 

medição e/ou seus lacres, devem emitir um documento 

denominado “TOI” Termo de Ocorrência de Irregularidade ou 

Termo de Ocorrência e Inspeção, dependendo da Resolução da 

ANEEL vigente à época. Nesta ocasião são relatadas as 

situações referentes ao sistema de medição e medidor 

instalado na unidade consumidora, quais sejam: 

 Situação dos selos encontrados na tampa da caixa de 

medição; 

 Situação dos selos encontrados na tampa do bloco de 

terminais do medidor; 

 Situação dos selos de calibração/aferição encontrados 

na tampa do medidor; 

 Leitura encontrada no momento da vistoria; 

 Identificação da necessidade de substituição do relógio 

medidor com respectiva indicação do modelo que 

deverá substituí-lo; 

 Identificação do usuário ou consumidor no momento da 

vistora; 

 Relato das irregularidades encontradas. 

 

As irregularidades e situações expostas neste “TOI” devem 

deixar claro que as mesmas indicam tecnicamente, que aquele 

sistema de medição de energia elétrica se encontra vulnerável 

à ação externa e ainda, se ocasionavam mal funcionamento do 

medidor. A experiência mostra que é comum que os “TOI” 

sejam emitidos de forma errada, preenchidos com dados 

faltantes, sem relatórios fotográficos e ainda, sem a presença 

do responsável por aquela unidade consumidora ou usuário. 

 

Nesta ocasião, caso o medidor seja substituído, o mesmo deve 

ser encaminhado para laboratório credenciado pelo 

INMETRO, a fim de que testes de calibração/aferição sejam 

feitos no medidor retirado. Quando da sua retirada, o medidor 

deve ser embalado em invólucro, devidamente lacrado, na 

presença do usuário ou consumidor e ainda, deve ser 

precedido de convite para que a calibração/aferição possa ser 

acompanhada pela parte interessada. 

 

As irregularidades e/ou conformidades no medidor avaliado 

em laboratório, devem indicar tecnicamente, se o medidor 

realiza leitura de consumo de energia elétrica compatível ou 

incompatível com a real energia elétrica consumida. Para isso 

considera-se que as irregularidades que levaram o medidor ao 

laboratório para análise foram (ou deveriam ter sido) 

precedidas de uma avaliação prévia, apontando qual foi à 

manipulação que o medidor sofreu impedindo-o de funcionar 

de forma correta. Nesta ocasião alguns pontos devem ser 

observados pela concessionária, quais sejam: 

 

 Verificar se o medidor chegou embalado no mesmo 

invólucro utilizado no momento da sua retirada; 

 Verificar se o invólucro está inviolado; 

 Verificar se o medidor é o mesmo que consta no TOI; 

 Verificar se o medidor está com seus selos de 

calibração inviolados (permitia acesso ao seu interior?); 

 Verificar se o medidor está com sinais de manipulação; 
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 Verificar se o elemento móvel do relógio medidor gira 

sem atrito; 

 Avaliar o bloco de terminais do medidor; 

 Avaliar a marcha em vazio; 

 Avaliar o Registrador do medidor; 

 Verificar se a leitura encontrada é a mesma constante 

no “TOI”; 

 Identificar se o medidor de energia foi verificado em 

laboratório conforme prescrições da Portaria Inmetro 

vigente, identificando o erro encontrado, frente aos 

limites admissíveis de erro para as condições testadas;  

 Indicar se houve manipulação nos componentes 

internos do medidor de energia elétrica;  

 Indicar se a manipulação impossibilitou o adequado 

funcionamento do relógio medidor;  

 Relatar irregularidades encontradas. 

 

O relatório emitido nessa oportunidade deve evidenciar as 

irregularidades constates no medidor e deixar claro que as 

mesmas indicam tecnicamente, que aquele sistema de medição 

de energia elétrica estava com mal funcionamento. Deve-se 

atentar para indicar de forma inequívoca que o 

medidor / registrador de energia elétrica não está indicando a 

real energia consumida (a menor). Apesar das recomendações 

anteriores ainda é comum encontrar relatórios técnicos 

emitidos sem a indicação do erro encontrado no momento da 

calibração e sem relatórios fotográficos. Isso prejudica 

sobremaneira a real caracterização da fraude e não deixa claro 

ao consumidor que as ações foram precedidas de dados claros 

e devidamente identificados. 

 

 

 Histórico do Consumo de Energia Elétrica 

 

O levantamento apresentado a seguir representa um histórico 

apurado em vários anos e que foram obtidos frente a 

profissionais que atuaram em centenas de processos judiciais 

em Tribunais de Justiça do Brasil. Esses processos 

demandaram questionamentos acerca de situações de consumo 

irregular de energia elétrica em unidades consumidoras, 

residenciais, comerciais e industriais. Também questionaram 

se tais irregularidades foram realmente identificadas, dentro 

dos preceitos técnicos legais. 

 

O montante de energia desviada nestes anos de analise (mais 

de 200 casos de fraudes) totalizaram uma perda para uma 

determinada a concessionária de energia elétrica (CEMIG) de 

quase 5 Milhões de kWh. A Tabela apresenta o montante de 

energia elétrica desviada por um grupo de Peritos da Justiça 

em apenas um Tribunal de Justiça do Brasil (TJMG) 

 

 

 

 
TABELA I 

Montante de energia elétrica desviada por um grupo de Peritos da 

Justiça em apenas um Tribunal de Justiça do Brasil 

Ano 

Inicio 

Ano 

FIM Valor kWh 

Ano 

Inicio 

Ano 

FIM Valor kWh 

2003 2005 8.784 2008 2010 48.290 

2006 2010 65.142 2006 2007 19.151 

1999 2012 81.360 2001 2005 1.594 

2006 2010 36.000 2005 2010 6.670 

2009 2011 6.081 2005 2010 13.413 

2008 2012 1.260 2005 2011 55.106 

2006 2007 413 2002 2012 1.454.547 

2001 2007 224.187 2009 2010 1.810 

2003 2010 6.534 2004 2009 240 

2009 2012 34.916 2007 2011 7.608 

2003 2012 215.120 2000 2005 58.926 

2005 2010 11.635 2004 2008 10.716 

2002 2012 7.094 2004 2008 13.413 

2003 2012 25.884 2011 2012 625 

2005 2010 5.980 2008 2010 48.290 

2007 2010 12.246 2009 2010 1.188 

2009 2010 63.040 2006 2007 19.151 

2004 2007 30.771 2004 2009 12.209 

2006 2011 38.491 2005 2010 7.095 

2011 2012 2.123 2000 2009 17.922 

2006 2008 129.308 2001 2005 1.594 

2004 2011 17.897 2002 2010 18.870 

2005 2009 10.710 2004 2007 21.028 

2007 2011 8.729 2004 2006 4.297 

2004 2009 15.170 2004 2010 17.933 

2011 2013 9.007 2005 2009 12.276 

2007 2011 13.297 2004 2009 44.980 

2005 2008 10.320 2002 2009 25.472 

2004 2012 35.235 2007 2009 3.760 

2008 2011 4.407 2003 2009 20.190 

2004 2011 28.960 2003 2010 8.394 

2004 2009 36.907 2006 2007 114 

2011 2012 1.648 2004 2010 844 

2007 2011 8.415 2004 2007 11.948 

2005 2009 50.112 2004 2007 5.842 

2004 2008 13.413 2005 2009 27.480 

2000 2005 58.926 2007 2011 16.523 

2002 2012 1.454.547    

TOTAL 4.823.578 
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Diante do levantamento da estimativa de perdas obtido, 

através de vistorias técnicas e de acordo com o histórico de 

consumo de cada unidade consumidora identificada com 

fraude, em seu sistema de medição, a concessionária deve 

prover o cálculo de perda de faturamento consubstanciada nas 

Resoluções ANEEL 456/2000 [3] e 414/2010 [2]. 

 

 

 Obtenção do Cálculo da Fatura 

 

Diante da constatação de irregularidade no sistema de medição 

de uma unidade consumidora, a concessionária de energia 

elétrica deve adotar as providências necessárias para 

caracterizar fielmente a apuração do consumo não faturado ou 

faturado a menor, conforme determina os artigos das 

Resoluções da ANEEL. Para a Resolução vigente, 414/2010, 

destaca-se: 

 

Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve 

adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor.  

 

Consumo não apurado: regulamentado através do Art. 130 da 

Resolução 414 da ANEEL [2], a concessionária deve proceder 

revisão do faturamento baseado em: 

 

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, 

para proceder à recuperação da receita, a 

distribuidora deve apurar as diferenças entre os 

valores efetivamente faturados e aqueles 

apurados por meio de um dos critérios descritos 

nos incisos a seguir, aplicáveis de forma 

sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 

e 170. 

I – utilização do consumo apurado por medição 

fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, 

desde que utilizada para caracterização da 

irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V 

do § 1o do art. 129;  

II – aplicação do fator de correção obtido por 

meio de aferição do erro de medição causado 

pelo emprego de procedimentos irregulares, 

desde que os selos e lacres, a tampa e a base do 

medidor estejam intactos;  

III – utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de 

energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e 

de demanda de potências ativas e reativas 

excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos 

completos de medição regular, imediatamente 

anteriores ao início da irregularidade;  

IV – determinação dos consumos de energia 

elétrica e das demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga 

instalada, verificada no momento da constatação 

da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de 

utilização de cada carga; e, para as demais 

classes, os fatores de carga e de demanda, 

obtidos a partir de outras unidades consumidoras 

com atividades similares; ou  

V – utilização dos valores máximos de consumo 

de energia elétrica, proporcionalizado em 30 

(trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 

(três) ciclos imediatamente posteriores à 

regularização da medição.  

 

Desta forma, deve-se realizar o cálculo do “consumo 

irregular”, através dos incisos I, II e seguinte. Nesses casos 

somente é utilizado o “inciso seguinte”, caso o anterior não 

possa ser tecnicamente aplicado.  

 

Por outro lado, vale destacar o § 5° do Art. 132, desta 

Resolução 414/2010, que determina que o prazo máximo de 

cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses. Desta forma, 

de acordo com a legislação, caso a concessionária demore a 

constatar a uma irregularidade, a energia não faturada, não 

poderá cobrada do consumidor fraudulento além do prazo de 

36 meses, ou seja, torna-se perda para a concessionária de 

forma irreversível. 

 

V.  CONCLUSÕES 

Tomando como base o volume de energia elétrica desviado, 

apurado por estes profissionais, ou seja, de 4.823.578 kWh e 

ainda, tomando como base a tarifa elétrica vigente para a 

concessionária de energia elétrica ora avaliada, que é de R$ 

0,494 / kWh, estima-se uma perda total de R$ 2.383.000,00. 

Ou seja, fica claro que tratam-se de perdas substanciais, pois 

para este artigo, o cenário apurado foi para 75 consumidores, 

que tiveram irregularidades apuradas pela concessionária de 

energia, localizadas basicamente em Belo Horizonte/MG, uma 

única cidade do Estado de Minas Gerais. Considerando que 

Belo Horizonte contava com cerca de 800.000 domicílios e o 

Estado de Minas Gerais com cerca de 6.000.000 domicílios, 

em 2010 (fonte IBGE), fica claro que as perdas apuradas neste 

artigo são apenas uma ínfima parcela de perdas efetivamente 

enfrentadas por esta concessionária de energia elétrica. Caso 

esta concessionária de energia, que detém informações 

precisas, sobre seu número de autuações e aplicações de 

cobranças sobre energia consumida e não faturada, a mesma 

poderá estimar, o quanto vem perdendo anualmente, com estas 

perdas não técnicas, isto é, sem contar logicamente, com 

outras perdas não técnicas, ora não envolvidas neste trabalho, 

como por exemplo, os chamados “gatos”, que são desvios de 

energia elétrica junto aos condutores de distribuição de 

energia elétrica, que é muito comum em aglomerados e 

favelas de Minas Gerais.        
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VI.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os prejuízos de faturamento apresentados por 

meio de dados consubstanciados por processos judiciais, 

recomenda-se que seja realizado treinamento e orientação das 

equipes técnicas de campo, não só em cima dos preceitos 

regulamentados pela ANEEL, mas também em cima dos 

preceitos regulamentados pelo código de defesa do 

consumidor. Caso as equipes de campo não sejam 

devidamente treinadas, a concessionária de energia elétrica 

continuará adotando medidas que inviabilizam legalmente a 

cobrança do consumo irregular de energia das unidades 

consumidoras por ela atendidas.  
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