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MME abre Consulta Pública para proposta de 

alteração dos parâmetros de acesso ao mercado 

livre de energia 

12 de agosto de 2019 

O Ministério de Minas e Energia (“MME”) publicou na última sexta-feira 

(09/08) a Portaria nº 314/2019 (“Portaria”) que institui Consulta Pública 

(“CP”) referente à proposta de alteração da Portaria MME nº 514/2018, 

que atualmente estabelece os parâmetros de acesso ao mercado livre 

de energia (“Mercado Livre”). A CP visa o aprofundamento da discussão 

para aumentar as possibilidades de livre contratação de energia elétrica 

para consumidores de menor porte. 

A proposta ficará em consulta pública até o próximo dia 23 de agosto e 

tem como objetivo debater a redução gradual dos limites mínimos de 

contratação de energia elétrica para o acesso e migração ao Mercado 

Livre.  

Pela proposta, o limite mínimo de contratação de energia elétrica no 

Mercado Livre passaria para 1,5 MW, a partir de 1º janeiro de 2021, 

sendo reduzido para 1MW em 1º de julho de 2021 e para 500 kW, em 

31 janeiro de 2022.  

A Portaria estabelece, ainda, que, até o mês de janeiro de 2022, seriam 

realizados estudos regulatórios necessários para permitir a abertura do 

Mercado Livre para os consumidores com carga inferior a 500 kW. 

A proposta também vislumbra a abertura completa do mercado em 

janeiro de 2024, permitido que o consumidor de qualquer porte possa 

acessar o Mercado Livre. 

A iniciativa objetiva acelerar a abertura do Mercado Livre, 

proporcionando maior dinamismo e competitividade, já que possibilitaria 

aos consumidores de menor porte o poder de escolher seu fornecedor 

de energia, sem que haja a obrigatoriedade de adquirir energia 

proveniente da distribuidora local. 

* * * 


