
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE SEGURIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA _____ª VARA CÍVEL

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL/DF.

Ref. Inquérito Civil 1.16.000.001479/2013-17

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República

signatária,  no  exercício  de  suas  atribuições  e  no  cumprimento  de  seus  deveres

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, “caput”, e 129, incisos II e III,

da Constituição Federal, bem como no artigo 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de

1985, e no artigo 6º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de

maio de 1993, vem propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de tutela provisória de urgência (antecipada) 

em face da

UNIÃO  (CMED  –  Câmara  de  Regulação  do  Mercado  de  Medicamentos),  pessoa

jurídica de direito público interno, representada por seu Procurador-Geral, com endereço

funcional no SIG, Quadra 06, Lote 800, Departamento de Imprensa Nacional, 2º andar,

Brasília/DF, CEP 70610-460, Tel (61) 4009-4630, pelos fatos a seguir expostos.
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1. DOS FATOS

1.1 – DO OBJETO DO IC 1.16.000.001479/2013-17

Em  maio  de  2013,  foi  instaurado  o  Inquérito  Civil  nº

1.16.000.001479/2013-17 nesta Procuradoria da República do Distrito Federal, a fim de

apurar  responsabilidades  da  CMED  –  Câmara  de  Regulação  do  Mercado  de

Medicamentos no que toca à realização de ajustes negativos de preços dos medicamentos

comercializados no país.

A CMED tem por objetivos “a adoção, implementação e coordenação de

atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, voltados a

promover  a  assistência  farmacêutica  à  população,  por  meio  de  mecanismos  que

estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor” (art. 1º, do Decreto nº

4.766/2003),  competindo  a  ela,  dentre  outros  atos  necessários  à  consecução  de  seus

objetivos, “estabelecer critérios para fixação e ajuste de preços de medicamentos” (art.

6º, II, da Lei 10.742/2003). 

Ela é composta por um Conselho de Ministros (da Saúde, Chefe da Casa

Civil  da  Presidência  da  República,  da  Justiça,  da  Fazenda  e  do  Desenvolvimento,

Indústria  e  Comércio  Exterior),  por  um  Comitê  Técnico-Executivo (Secretário  de

Ciência,  Tecnologia  e  Insumos  Estratégicos  do  Ministério  da  Saúde,  Secretário-

Executivo da Casa Civil da Presidência da República, Secretário de Direito Econômico

do Ministério da Justiça, Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da

Fazenda  e  Secretário  do  Desenvolvimento  da  Produção  do  Ministério  do

Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior)  e  por  uma  Secretaria  Executiva

(ANVISA),  cabendo  privativamente  ao  Conselho  de  Ministros  aprovar  critérios  para

reajustes de preços de medicamentos.

Uma auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União –
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TCU em 20111,  na  CMED,  verificou  que  diversos  preços  fixados  pela  Câmara  não

representavam um parâmetro adequado a ser utilizado nas compras públicas, havendo

preços registrados na tabela CMED superiores em mais de 10.000% aos praticados pelos

entes da Federação. 

Além disso,  em uma comparação internacional  feita  com 50 princípios

ativos, o TCU constatou que, em 43 deles, o Brasil possuía preço registrado acima da

média internacional, o que pode ter gerado um gasto extra de cerca de R$ 1,1 bilhão para

os cofres públicos apenas em 20102.   

A fim de corrigir essas graves distorções, o MPF propôs à CMED,

ainda em junho de  2013,  a  assinatura de um TAC -  Termo de Ajustamento de

Conduta3, com o objetivo de reconhecer “o poder/dever da CMED de realização de

1 Cópia do Relatório de Auditoria Operacional na CMED, no bojo do TC nº 034.197/2011-7, às fls. 05/69
do vol. I do IC 1.16.000.001479/2013-17. 

2 No Acórdão nº 3016/2012 – TCU – Plenário (TC nº 034.197/2011-7), aquela Corte expediu diversas 
recomendações, a fim de corrigir as distorções de preços verificadas: 
9.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 15 da Lei 8.666/1993, que, no prazo de
60 (sessenta) dias,  alerte estados e municípios quanto à possibilidade de superdimensionamento de
preços-fábrica registrados na Tabela Cmed, tornando-se imprescindível  a  realização de pesquisa de
preços  prévia  à  licitação,  e  que  a  aquisição  de  medicamentos  por  preços  abaixo  do  preço-fábrica
registrado não exime o gestor de possíveis sanções;
9.2. recomendar ao Ministério da Saúde que articule junto à Presidência da República a possibilidade
de apresentar ao Poder Legislativo proposta de revisão do modelo regulatório de ajuste dos preços dos
medicamentos  previsto  na  Lei  10.742/2003,  de  forma  a  desvincular  tal  ajuste  da  inflação  e  que
considere revisões periódicas a partir de critérios como comparação internacional, variação cambial e
custo dos diferentes tratamentos;
9.3. determinar à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos que:
9.3.1. com base no art. 4º, §4º, inciso I da Lei 10.742/2003 e art. 36 da Lei 12.529/2011, apresente a
este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nova metodologia de cálculo do fator de preços
relativos intrassetor de forma a considerar no ajuste anual dos preços dos medicamentos o poder de
mercado;
9.3.2. com base nos arts. 3º, 5º e 8º da Lei 12.527/2011, apresente a este Tribunal, no prazo 180 (cento e
oitenta)  dias,  tabela  de  divulgação  dos  preços-fábrica  isenta  das  distorções  identificadas,  com
sistemática padronizada de alimentação dos dados, de modo a permitir a correta consulta e análise de
preços dos fármacos registrados;
9.4. recomendar à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos que avalie se o uso do custo de
tratamento  para  fixação  dos  preços  dos  medicamentos  registrados  nas  Categorias  II  e  V,
desconsiderando o menor preço internacional se este se mostrar significativamente mais elevado, pode
prejudicar a oferta dos fármacos no país;

3 Cópia às fls. 77/81 do IC 1.16.000.001479/2013-17.
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ajustes negativos nos preços dos medicamentos sempre que identificada a necessidade

pontual, para garantir que os preços dos medicamentos mantenham-se em patamares

adequados”,  nos  termos  do  art.  6º,  II,  da  Lei  10.742/20034,  e  fazê-la  realizar,

consequentemente, ajustes negativos nos preços dos 43 medicamentos identificados

com preços acima da média internacional pelo TCU nos autos da TC 034.197/2011-

7. 

Recebida  a  proposta  de  TAC,  CMED  e  Ministério  da  Saúde  foram

oficiados  diversas  vezes,  sem  que  tivesse  havido  resposta  sobre  as  ponderações

apontadas pelo MPF, nas quais se baseava a proposição do TAC. A resposta dada pela

CMED, inclusive em reuniões presenciais realizadas com seus representantes da CMED

(em 04/12/2013 e em 23/04/2015)5, era sempre no sentido de que os termos do TAC –

que induziriam à realização de ajustes negativos nos preços dos medicamentos tabelados

pela CMED - ainda estavam sendo avaliados,  o que,  obviamente,  denotou a  falta  de

interesse dos membros daquela Câmara em adotar tal providência.  

Finalmente, em maio de 2016, o Secretário Executivo da CMED informou

que o termo de ajustamento de conduta proposto pelo MPF não poderia ser acolhida,

porque haveria controvérsia acerca da competência da CMED para estabelecer um tal ato

normativo,  como  expressara  o  próprio  TCU,  no  Acórdão  3016/2012,  dependendo  a

questão, assim, de solução legislativa6. No entanto, afirmou que o estabelecimento de

critérios objetivos que possibilitariam a revisão de preços continuava na agenda daquela

Câmara.

Ocorre que,  ainda nos idos  de 2009,  a  Secretaria-Executiva da CMED

4  Art. 6º Compete à CMED, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos a que se destina
esta Lei:
(…)

       II - estabelecer critérios para fixação e ajuste de preços de medicamentos;
5 Conforme fls. 98/98-v e fl. 198-v do IC 1.16.000.001479/2013-17.
6 Fls. 217/219 do  IC 1.16.000.001479/2013-17.
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apresentara à Advocacia-Geral da União a  Nota Técnica 30/20097,  por meio da qual

admitira que: 

“O grande dilema enfrentado por nossa regulação nos dias de hoje, e

ponto  nodal  desta  consulta,  vem  a  ser  a  necessidade  que  temos  de

implementar um sistema de revisão periódica dos preços vigentes. 

(…) E esse ajuste, para alcançar os efeitos pretendidos, deve ser aplicado

tanto  aos  preços  aprovados  para  os  medicamentos  que  entraram  no

mercado sob a égide da regulação econômica trazida pelas Leis 10.213

de  2001  e  10.742  de  2003,  quanto  aos  preços  dos  medicamentos  já

comercializados antes da edição do primeiro diploma legal,  que foram

incorporados sem uma análise sobre a sua pertinência.” (grifamos)

Em resposta a estas colocações e questionamentos, a Advocacia-Geral da

União, por diversas vezes, manifestou-se pela  possibilidade de ajuste extraordinário

(negativo e positivo) de preços pela CMED, sem a necessidade de alteração da Lei

10.742/20138. Confiram-se trechos do último Parecer daquele órgão a esse respeito9: 

“Desta feita,  na citada consulta realizada a esta Consultoria Jurídica,

deve-se  levar  em  consideração,  como  manifestação  oficial,  aquela

emanada  no  Parecer  n.  1570/2010-AGU/CONJUR-MS/AVA,  subscrita

pela então Consultora Jurídica Substituta, que, ao tempo que desaprovou

parcialmente  as  conclusões  declinadas  no

PARECER7GABIN/CONJUR/MS/FB  n.  362/2010,  elaborou  outro

entendimento, a saber:

"Como  órgão  regulador  do  mercado  farmacêutico,  a  CMED  está

autorizada  pelo  artigo  6º,  inciso  II,  a  realizar  ajuste  de  preços  A

7 Conforme fl. 27 do Relatório de Auditoria Operacional na CMED, no bojo do TC nº 034.197/2011-7.
8 Conforme Parecer/GABIN/CONJUR/MS/FB Nº 362/2010; Parecer nº 1570/2010-AGU/CONJUR-

MS/AVA e Parecer nº 01008/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU
9 Parecer nº 01008/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU (fls.    do IC 1.16.000.001479/2013-17). 
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QUALQUER  TEMPO  e  EM  QUALQUER  PRODUTO

FARMACÊUTICO  que  eventualmente  esteja  com  seu  preço

estabelecido  em  desconformidade  com  o  equilíbrio  de  mercado  que

compete a ela assegurar; sem prejuízo da realização de ajuste anual de

preços, que pode ser positivo ou negativo, conforme seja o resultado da

fórmula definida no artigo 4o da Lei 10.742/2003.

Pela  própria  natureza  da  regulação  econômica,  o  poder  do  órgão

regulador incide na medida que as situações de desequilíbrio econômico

se  apresentem.  E  tais  situações,  é  importante  destacar,  não  são

contornáveis unicamente pela fixação de um ajuste anual (ainda que

negativo) sobre o preço dos medicamentos, sendo certo que é possível e

extremamente  factível  que  ocorram  circunstâncias  que  exijam  uma

intervenção imediata da CMED sobre o mercado que regula, quando

utilizar-se-á do ajuste positivo ou negativo.

Portanto, ao contrário do que ocorre com a fixação de preços (que teve

sua  incidência  expressamente  resguardada  para  produtos  cuja

comercialização  tenha  se  dado  posteriormente  à  edição  da  Lei

10.742/2003), o ajuste de preços incide indistintamente (na modalidade

positiva ou negativa) sobre todos os produtos em comercialização, não

importando  em que momento  tenham tido  seu  preço  inicial  fixado."

(grifamos)

Ademais, além das explícitas manifestações da AGU acerca da existência

de  previsão  legal  para  que  a  CMED  editasse  atos  disciplinadores  de  revisões

extraordinárias de preços, a própria Câmara já adotou conduta nesse sentido, ao abrir a

Consulta Pública nº 01/201610 (já concluída), a qual, se aprovada e tiver convertido em

Resolução seu texto-base, permitirá um avanço na questão regulatória de medicamentos

10 Fls. fls. 219/220 e 309/311 do IC 1.16.000.001479/2013-17.
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no  Brasil,  uma  vez  que  consolidará  a  competência  da  CMED  para  realizar  ajustes

extraordinários nos preços dos medicamentos já estabelecidos, distintos da revisão anual

prevista em lei.

Com efeito, o art. 1º do texto-base assim estabelece: 

O Ministério da Saúde, gestor federal do Sistema Único de Saúde (SUS),

poderá requerer à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos

(CMED) a  revisão  extraordinária  de  preços,  com vistas  a  garantir  o

acesso  da  população  a  medicamentos  essenciais,  desde  que  atendam

cumulativamente:

a) casos de emergência em saúde pública, nos termos do Decreto 7.616,

de 17 de novembro de 2011;

b) falta de alternativa terapêutica que supra o mercado nacional; e

c) medicamentos que integram ou atendam os critérios para integrar as

listas de dispensação do SUS.

A edição de uma tal resolução atenderá inclusive, ainda que parcialmente,

aos anseios manifestados pelo MPF desde a apresentação, ao Ministério da Saúde, da

proposta de TAC supramencionada (jamais acatada).

Todavia, a simples edição de Resolução que contemple o texto básico

(ou mesmo as alterações sugeridas) da Consulta Pública nº 01/2016 não resolverá,

por  completo,  a  questão  da  defasagem  e/ou  da  abusividade  dos  preços  já

estabelecidos para os medicamentos em circulação no país.

É  que  as  hipóteses  elencadas  na  Consulta  Pública  são  bastante

restritas e dependeriam do reconhecimento de um especial motivo de interesse público

(por exemplo, evitar o desabastecimento do produto) para que o Ministério da Saúde (e

somente  ele)  requeresse  o  ajuste  de  preços.  Outrossim,  as  condições  cumulativas
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elencadas na proposta (que haja hipótese de emergência em saúde pública, que seja o

medicamento  integrante  de  listas  do  SUS  e  que  não  haja  alternativa  terapêutica  ao

medicamento no mercado nacional), propositadamente ou não, reduzem a casos muito

específicos a aplicabilidade da norma e, portanto, o exercício do poder regulatório

da CMED. 

Por  essa  futura  (e  ainda  incerta)  resolução,  não  seria  possível,  por

exemplo, fazer ajuste extraordinário de preços em medicamento que, embora não cumpra

as condições acima, esteja sendo comercializado por preço abusivo, ainda que por um

acontecimento de mercado específico.  Tampouco a edição de uma resolução nesses

termos tornaria possível à CMED rever preços que, desde a sua fixação, tenham

ficado muito acima dos preços médios de mercado internacionais, como já apontou o

TCU, nos Acórdãos proferidos acerca da questão. 

Portanto,  a  edição  da  Resolução  não  será  suficiente  para  reformar  o

sistema  regulatório  praticado  pela  CMED,  nos  termos  já  apontados  pelo  MPF,  na

proposta de TAC apresentada, há muito, ao Ministério da Saúde.

De todo modo, é certo que o simples fato de a Resolução em questão

vir a ser editada já espanca as dúvidas da CMED quanto à sua própria competência

de ajuste/revisão de preços e, em sendo assim, permitirá que outras modalidades de

ajuste sejam fixadas por ato próprio, independentemente de alteração legislativa,

como já  propunha o  MPF e,  agora,  reconhece  peremptoriamente  a  AGU, cujos

pareceres (citados), aliás, não restringem os ajustes extraordinários a situações de

emergência ou grave interesse público.

Vale registrar que o Projeto de Lei nº 102/2013 do Senado Federal, que

altera os parágrafos do artigo 4º da Lei 10.742/2003, determinando que a parcela do fator

de ajuste de preços relativos intrassetor seja calculada com base no poder de mercado,

definido nos termos do art. 36, parágrafo 20, da Lei 12.529/2011, bem como facultando à
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CMED a realização de revisões periódicas do ajuste de preços de qualquer medicamento

comercializado11,  elaborado  para  atender  às  recomendações  do  TCU  constantes  do

Acórdão  nº  3016/2012  –  TCU  –  Plenário  (TC  nº  034.197/2011-7)12,  teve  parecer

contrário  do  Relator,  que  recomendou  a  sua  rejeição,  o  que  demonstra  que  fazer

depender o  exercício  dessa  competência,  pela  CMED, de  um mandamento legal

significa protrair indefinidamente no tempo a adoção das medidas vindicadas.

Fato é que, em verdade, referida alteração legislativa,  à época tida

como  mandatória  pelo  TCU,  não  se  mostra  mesmo  necessária  para  os  fins

almejados pela presente ACP, tendo em vista já haver previsão legal para revisão

extraordinária de preços pela CMED (art. 6º, II, da Lei 10.742/2003). 

Diante disso, verifica-se que a CMED, uma vez tendo concordado com a

necessidade  de  revisão  periódica  dos  preços  vigentes  e  tenha  mesmo  proposto  uma

Resolução que permitiria revisões extraordinárias de preços, precisa ainda ser instada a

adotar  medidas  para  sanar  o  problema  dos  preços  abusivos  de  diversos  dos

11 Art. 1º O § 4º, inciso I, do art. 4º da Lei nº 10.742, de 06 de outubro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“§ 4º ..............................................................................
I - a parcela do fator de ajuste de preços relativos intra-setor, que será calculada com base no poder de

mercado, que é definido nos termos do art. 36, § 2º, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011; 
Art. 2º O art. 4º da Lei nº 10.742, de 06 de outubro de 2003, passa a vigorar acrescido dos seguintes § 10 e

11:
“§ 10. É facultado à CMED realizar revisões periódicas do ajuste de preços de qualquer medicamento

comercializado, com base nos mesmos critérios definidos para os preços iniciais na forma do art. 7º
desta Lei.

§ 11. A CMED obedecerá prazo não inferior a um ano entre as revisões de que trata o § 1º, que somente
serão empreendidas quando comprovada defasagem significativa entre os preços ajustados na forma
deste artigo 4º e os preços decorrentes dos critérios desenvolvidos em cumprimento ao artigo 7º.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

12“9.2. recomendar ao Ministério da Saúde que articule junto à Presidência da República a possibilidade 
de apresentar ao Poder Legislativo proposta de revisão do modelo regulatório de ajuste dos preços dos 
medicamentos previsto na Lei 10.742/2003, de forma a desvincular tal ajuste da inflação e que considere 
revisões periódicas a partir de critérios como comparação internacional, variação cambial e custo dos 
diferentes tratamentos;(….)

9.3.1. com base no art. 4º, §4º, inciso I da Lei 10.742/2003 e art. 36 da Lei 12.529/2011, apresente a este 
Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nova metodologia de cálculo do fator de preços relativos 
intrassetor de forma a considerar no ajuste anual dos preços dos medicamentos o poder de mercado;”
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medicamentos  de  maior  faturamento  no  Brasil,  o  que  não  ocorrerá  com  a  simples

publicação da resolução resultante da Consulta Pública n. 01/2016, como se demonstrará

a seguir.

Esse  o  quadro,  não  resta  outra  alternativa  a  este  Parquet senão  a

propositura  da  presente  ação,  a  fim  de  que  o  Poder  Judiciário  faça  valer  a  Lei

10.742/2003,  determinando sejam corrigidas as distorções praticadas pela  CMED por

ocasião  da  fixação  do  preço  de  ao  menos  43  medicamentos13 avaliados  pelo  TCU,

obrigando a Requerida a realizar novas definições de preços de tais fármacos, bem como

a realizar ajustes extraordinários de preços nos casos de comprovada abusividade, para

minimizar os prejuízos causados à saúde pública por força dos preços vigentes.   

1.2.  DAS FALHAS NA REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS

PELA CMED

A Organização Mundial  de Saúde aponta como preocupação global  no

cuidado  à  saúde  o  acesso  a  medicamentos  apropriados,  de  qualidade  confiável,  em

quantidades adequadas e com preço acessível,  recomendando um grande esforço das

13 Cloreto de Sódio - Baxter 1000 ml; Trastuzumabe – Herceptin 440 mg; Adalimumabe – Humira 40
mg / 0,8 ml; Atorvastatina Cálcica – Lipitor 20 mg; Infliximabe – Remicade 100 mg; Mesilato de
Imatinibe – Glivec 400 mg; Etanercepte – Enbrel 50 mg/ml; Rituximabe – Mabthera 500 mg - 50 ml;
Olanzapina – Zyprexa 10 mg; Toxina Botulínica Tipo A – Botox 100 UI; Oseltamivir – Tamiflu 75 mg;
Rosuvastatina – Crestor 10 mg;  Betainterferona 1a – Rebif 44 mcg/ml;  Fumarato de Quetiapina –
Seroquel 200 mg; Bevacizumabe – Avastin 25 mg/ml; Omeprazol – Losec Mups 20 mg; Rivastigmina
– Exelon 3 mg; Levotiroxina Sódica – Euthyrox 75 mcg; Meropeném – Meronem 1000 mg; Tacrolimo
– Prograf 1 mg; Micofenolato de Sódio – Myfortic 360 mg; Enxoparina Sódica – Clexane 40 mg;
Etinilestradiol + Drospirenona – Yaz 3 mg / 0,2 mg; Tadalafila – Cialis 20 mg; Acetato de Gosserrelina
– Zoladex LA 10,8 mg; Clavulanato de Potássio + Amoxicilina Triidratada - Clavulin BD 875/125mg;
Oxalato de Escitalopram – Lexapro 10 mg; Pantoprazol – Pantozol 40 mg; Acetato de Ciproterona +
Etinilestradiol – Diane 35 2mg + 0,035mg; Esomeprazol Magnésio – Nexium 40 mg; Somatropina –
Saizen 4 UI / 1,33 mg; Clonazepam – Rivotril 2 mg; Budesonida – Budecort Aqua 64 mcg; Cloridrato
de  Metformina  –  Glifage  500  mg;  Glicose  -  Solução  de  Glicose  B.  Braun  50mg/ml  500ml;
Candesartana - Atacand 16 mg; Propofol – Diprivan 10mg/ml 50 ml; Isotretinoína – Roacutan 20 mg;
Insulina Humana – Novolin 100 UI/ml 10ml; Ácido Acetilsalicílico – Aspirina 100 mg; Pemetrexede
Dissódico  –  Alimta  500  mg;  Ácido  Zoledrônico  –  Zometa  4mg  5ml;  Acetato  de  Octreotida  -
Sandostatin Lar 20 mg
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autoridades de todos os países para medir e regular os preços e a disponibilidade

dos medicamentos14. 

No Brasil, a Política Nacional de Medicamentos (Portaria nº 3.916/98 -

MS/GM),  inserida  na Política  Nacional  de Promoção da  Saúde,  tem como propósito

justamente “assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de

qualidade, ao menor custo possível”, tendo como prioridade a assistência farmacêutica.  

Assim,  após  uma experiência  mal  sucedida  de  liberdade  na  prática  de

preços na década de 1990, foi criada, em 2001, a CAMED (Câmara de Medicamentos),

substituída,  em  2003,  pela  CMED  (Câmara  de  Regulação  do  Mercado  de

Medicamentos), conforme dispõem a Lei 10.742/2003 e o Decreto nº 4.766/2003.

Como já exposto, a CMED tem competência para estabelecer critérios de

fixação e de ajuste de preços de medicamentos, a fim de estimular a oferta de fármacos e

a competitividade do setor, como uma das formas de dar efetividade e eficácia à Política

Nacional de Promoção à Saúde.   

Ocorre  que,  como  apontado  pelo  TCU  no  Relatório  de  Auditoria

Operacional supramencionado,  as  distorções  de  preços  de  medicamentos  no  Brasil

chegam a 10.000% em alguns casos, o que acarreta, por um lado, um gasto excessivo e

desnecessário pelo Poder Público e, por outro lado,  dificulta o acesso dos cidadãos

aos medicamentos, tendo em vista que o custo dos fármacos é muitas vezes impeditivo

para a parcela mais pobre da população. 

A fim de compreender melhor a questão, colacionamos alguns trechos do

relatório que acompanha o Acórdão 3016/2016 – TCU - Plenário, in verbis: 

“O setor farmacêutico no Brasil, como um todo, segundo diversos doutrinadores,

não é considerado concentrado. Porém, quando a análise se centra em mercados

específicos  –  princípios  ativos  e  classes  terapêuticas  –,  observa-se  forte

14 OMS.  The  World  Medicines  Situation.  Disponível  em
http://www.who.int/medicines/areas/policy/world_medicines_situation/en/ . Acesso em 27/07/2015. 
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concentração  na  forma  de  monopólios  e  oligopólios  (NISHIJIMA,  2003).  A

reduzida  competição  no  setor  se  deve,  principalmente,  a  elevadas  barreiras  à

entrada de concorrentes e pela ausência de bens substitutos (TEIXEIRA, 2006). A

principal  barreira  à  entrada  de  novos  concorrentes  é  a  proteção  por  meio  de

patentes de produtos de referência ou inovadores,  que,  mesmo expiradas,  ainda

garantem ao laboratório forte poder de mercado,  tendo em vista a lealdade de

médicos e consumidores à marca. Segundo Teixeira, “a estratégia de competição

no setor farmacêutico se dá, majoritariamente, por fatores extrapreços”.

A autora cita ainda outra característica que influencia o comportamento dos preços

no  setor  farmacêutico:  a  baixa  elasticidade-preço  da  demanda  devido  à

essencialidade dos medicamentos e do reduzido poder decisório dos consumidores,

restringido  pela  prescrição  médica.  A  consequência  é  que  “o  preço  do

medicamento pouco influencia o consumo”. Devido a essas características, o preço

dos  medicamentos  não  teria  uma  relação  estrita  com seus  custos,  mas  seriam

“fortemente  influenciados  pelo  grau  de  competição  do  mercado”  (TEIXEIRA,

2006).

Podem-se  apontar  ainda  duas  características  do  setor  de  medicamentos  que  o

diferenciam  dos  demais  setores  econômicos:  a  natureza  credencial  dos

medicamentos  e  os  possíveis  problemas  de  agência  decorrentes  da  dissociação

entre  consumidor  e  o  responsável  pelo  diagnóstico  e  receita  de  medicamentos

(LISBOA et. al., 2001). 

A natureza credencial dos medicamentos significa que o consumidor não possui

condições de avaliar, por si só, a qualidade dos medicamentos, é necessário um

profissional especializado para atestá-la. Dessa natureza credencial decorre que a

decisão de escolha do medicamento a ser adquirido é tomada, muitas vezes, por um

agente distinto de quem o consome. Isso resulta em problema de agência: enquanto

o paciente busca conciliar na decisão de escolha aspectos ligados tanto aos ganhos

terapêuticos quanto aos gastos necessários, o médico pode considerar apenas os

efeitos terapêuticos. Segundo Lisboa et. al. (2001) “este problema de agência pode

resultar  em  ineficiência  do  ponto  de  vista  do  bem-estar  social,  posto  que  os
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provedores de serviços médicos não possuem incentivos para indicar medicamentos

similares, porém de custo inferior”. 

Outra forma importante de regulação da indústria farmacêutica é o controle dos

preços dos medicamentos.  O Secretário-Executivo da CMED no período de sua

criação, Luiz Milton Velloso Costa, justificava a regulação no setor da seguinte

forma:

O  mercado  farmacêutico  brasileiro  apresenta  características  específicas,  que

chamamos  de  falhas  de  mercado,  e  por  isso  deve  ser  regulado.  Entre  essas

características,  podemos  citar  a  essencialidade  do  produto,  a  significativa

concentração de oferta em cada classe terapêutica,  a presença do consumidor

substituto, que é o médico, e a forte assimetria de informação. Tudo isso torna o

grau  de  substituição  de  produto  por  parte  do  consumidor  praticamente

inexistente, facilitando a imposição do preço (BRASIL, 2004).

(...)

Foram selecionados quinze princípios ativos cujas aquisições seriam analisadas,

seleção esta que buscou abranger medicamentos de seis grupos diferentes: (i) mais

adquiridos  pelos  entes  governamentais;  (ii)  de  alto  custo  com  compras  mais

frequentes;  (iii)  sujeitos  a  monopólio;  (iv)  maior  discrepância  entre  o  preço

praticado no  mercado e  o  preço-fábrica;  (v)  menor  discrepância  entre  o  preço

praticado no mercado e o preço-fábrica; (vi) sujeitos ao Coeficinte de Adequação

de  Preços  (CAP) com compras mais  frequentes.  O Nurem contribuiu sugerindo

alguns medicamentos. 

Os  quinze  princípios  ativos  selecionados  foram:  Adalimumabe,  Amoxicilina,

Atorvastatina,  Captopril,  Cetriaxona,  Etanercepte,  Fumarato  de  Quetiapina,

Glibenclamida,  Infliximabe,  Metformina,  Micofenolato  de  Sódio,  Nifedipino,

Olanzapina, Sinvastatina e Verapamil.

Uma das constatações da comparação dos preços-fábrica com os preços praticados

nas licitações foi que, nos medicamentos em que há relativa competição devido ao

maior número de laboratórios que comercializam o princípio ativo, existe uma
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excessiva  variação  dos  preços  registrados.  Alguns  fármacos  possuem  preços

registrados em patamares semelhantes ao praticado,  mas a maioria encontra-se

com preços bem acima do observado na prática.

Por  exemplo,  o  princípio  ativo  Captopril  25mg  possui  o  menor  preço  do

comprimido por R$ 0,0115, enquanto o maior preço chega a R$ 1,1869, ou seja,

uma variação de mais de 10.221%. O reajuste para ambos os preços é o mesmo,

não  existindo  nenhum mecanismo  que  diminua  esta  diferença,  aproximando  os

maiores preços registrados daqueles praticados no mercado. (...)

Foram identificadas 127 compras governamentais de Captopril 25mg, das quais:

doze no levantamento, 83 no BPS e 32 nas demais bases de dados.  A média dos

preços praticados foi de R$ 0,0336. O menor preço praticado foi de R$ 0,0090 na

compra de 50.000 comprimidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Santa

Rosa/PR; o maior preço foi R$ 0,8000, na compra de 150 comprimidos pela Santa

Casa de Misericórdia de Palmital/SP. Das 127 aquisições, 122 (96%) delas tiveram

preços até R$ 0,10; 119 (94%) até R$ 0,05; e 106 (83%) até R$ 0,02.  Dos 57

laboratórios com preços registrados na Tabela CMED, onze possuem preço até R$

0,10; seis até R$ 0,05; e dois até R$ 0,02. 

Caso  a  Tabela  CMED  seja  utilizada  para  definição  de  sobrepreço,  uma  das

questões que podem surgir é: com qual dos preços registrados a aquisição deve ser

comparada? A princípio, presume-se que seja com o preço da marca que está sendo

adquirida.  Porém,  uma  vez  que  a  maior  parte  dos  valores  registrados  está

superdimensionada, essa comparação torna-se inócua, pois, mesmo o laboratório

praticando um preço em patamar elevado, ele ainda assim estará dentro do preço-

fábrica. Das 127 compras analisadas, foi possível identificar a marca que estava

sendo adquirida em 37 delas.  Em nenhuma o preço praticado foi  superior  ao

registrado, inclusive uma compra por R$ 0,3346, 896% maior do que a média de

R$ 0,036, pois o preço-fábrica da marca é de R$ 0,3480. O preço das compras

governamentais representou em média 11% do preço-fábrica respectivo.

A mesma realidade do mercado de Captopril 25mg pode ser observada em outros
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princípios  ativos  com número significativo  de  laboratórios,  situação em que  se

observa competição entre eles (...)

A partir desses dados, percebe-se que há preços registrados na Tabela CMED com

evidente  distorção  quanto  ao  que  é  praticado  nas  compras  governamentais,

permitindo  que  determinados  laboratórios  pratiquem  preços  abusivos. Já  os

princípios  ativos  que  se  caracterizam  por  situações  monopólio  ou  oligopólio,

observa-se que os preços praticados ficam próximos ao preço-fábrica.  Esse é o

caso do medicamento Adalimumabe 40mg, que é um caso de monopólio. 

Uma  questão  que  se  colocou  é  se  os  preços-fábricas  dos  medicamentos

caracterizados  como  monopólio  ou  oligopólio  são  coerentes  com  o  que  seria

praticado  em  uma  economia  com  concorrência,  ou  se  apresentam  graves

distorções, como verificado na maior parte das apresentações dos medicamentos

em que há concorrência.  Quando esta se mostra presente,  os preços praticados

ficam a níveis bastante inferiores ao preço-fábrica. Para os medicamentos em que

não há concorrência, devido aos problemas identificados na regulação, é possível

que  estejam  sendo  praticados  preços  abusivos.  Mostrava-se  necessária  a

comparação internacional para responder tal questionamento.

Para avaliar a razoabilidade dos preços registrados dos medicamentos no Brasil,

optou-se por selecionar uma amostra com os cinquenta princípios ativos de maior

comercialização em termos monetários no exercício de 2010. Também se verificou a

necessidade de comparar o preço dos medicamentos registrados mais recentemente,

assim  também  foram  comparados  os  preços  dos  fármacos  registrados  como

Categoria I e II a partir de 2010. Na introdução deste relatório já foi descrita a

metodologia  da  seleção  da  amostra  e  da  comparação.  Esta  seção  apresenta  o

resultado das duas comparações. Nos Apêndices I e II são apresentados os gráficos

e tabelas referentes às análises.

Dos  cinquenta  fármacos  de  maior  faturamento  analisados,  em  43  o  preço

brasileiro está acima da média internacional e, destes, em 23 é o maior preço de

todos os países. Dos sete medicamentos com preço abaixo da média internacional,
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em três o preço brasileiro é o menor da relação de países. Já na comparação dos

27 fármacos registrados a parir de 2010, em 21 o preço brasileiro está abaixo da

média internacional, sendo que em oito é o mais baixo da relação de países. Dos

seis em que está acima da média, em três é o mais alto. 

Dos 43 preços acima da média:

 Quinze deles são até 50% maiores do que a média internacional;

 Dezoito estão entre 50% e 100% acima da média internacional;

 Oito são maiores que o dobro da média internacional;

 Um é maior que o triplo da média internacional; e

 Um é maior que o quádruplo da média internacional.

Observa-se  que  as  maiores  distorções  estão  entre  os  medicamentos  de  maior

faturamento dentro da própria amostra.  Todos os  dez  medicamentos de maior

faturamento estão acima da média internacional,  sendo que oito  deles  são os

maiores preços da relação de países. Dos 25 medicamentos de maior faturamento,

23 estão acima da média internacional, e 13 deles possuem o maior preço dos

países.

Entre os cinquenta princípios ativos de maior faturamento analisados:

 Treze são monopólio;

 Dezesseis tem entre dois e cinco laboratórios com preços registrados;

 Sete tem entre seis e dez laboratórios;

 Cinco tem entre onze e vinte laboratórios;

 Oito tem mais de vinte laboratórios.

Considerando  que  quanto  menor  a  quantidade  de  concorrentes,  maior  a

possibilidade do exercício abusivo do poder de mercado, chama a atenção o fato

de,  entre  os  dez  medicamentos  de  maior  faturamento,  seis  deles  serem

monopólios,  e  em  todos  o  Brasil  possuir  o  maior  preço  entre  os  países

comparados.

Os  preços-fábrica  estabelecidos  na  Tabela  CMED são  preços  máximos  que  os
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laboratórios  podem praticar  no  mercado  brasileiro.  Assim,  o  fato  de  tal  preço

registrado  encontrar-se  acima  da  média  internacional  não  significa

necessariamente que o laboratório pratique o preço excessivo nas suas vendas.

Todavia,  a  partir  do relatório  de comercialização encaminhado para a  CMED,

observa-se que em muitos casos o fato de o preço registrado estar alto permite

também que o laboratório pratique um preço alto.

O relatório de comercialização de 2010 (peça 26) aponta um faturamento global do

setor farmacêutico naquele ano de R$ 32,5 bilhões. Os cinquenta princípios ativos

analisados representaram um faturamento de R$ 9,2 bilhões e as apresentações

analisadas  R$  6,1  bilhões.  A  partir  das  quantidades  comercializadas  dessas

apresentações  em 2010,  calculou-se  o  seu  faturamento  caso  fosse  estabelecido

como preço máximo a média internacional calculada para cada fármaco. (...).

Dos dez  medicamentos  com preço registrado maior  do que o dobro da média

internacional,  o  preço  praticado  foi  em  média  125%  maior  do  que  a  média

internacional:

 Nenhum praticou preço abaixo da média;

 Dois praticaram preços até 50% maiores que a média;

 Cinco praticaram preços entre 50% e 100% maiores que a média;

 Dois praticaram preços maiores que o dobro da média. 

(...)

Quando a regulação dos preços dos medicamentos foi instituída no Brasil pela

Medida  Provisória  2.138-4/2001,  os  preços-fabricante  que  já  eram  praticados

pelos  laboratórios  foram  incorporados  como  tetos  no  modelo  regulatório.

Entretanto, muitos dos preços apresentavam distorções graves devido ao longo

período,  durante  a década de  1990,  em que eles  eram livres.  A distorção dos

preços dos medicamentos comercializados antes de 2001 já havia sido apontada

pela CPI dos Medicamentos, conforme apontado na Tabela 4. 

Tabela 4. Comparação de preços praticados em 1999
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Medicamento
Preço Praticado na

licitação (R$)
Preço-Fábrica

(R$)
Desconto

Captopril comp.25mg 0,02 0,48 95,8%

Ranitidina comp. 0,08 0,48 88,4%

Enalapril Maleato comp. 0,03 0,29 89,6%

Hidroclorotiazida (cento) 25mg 2,00 7,25 72,4%

Cefalexina drág. 500mg 0,22 1,75 91,2%

Niatina creme vaginal – Tubo de 60g 1,12 8,45 90,7%

Fonte: Relatório da CPI dos medicamentos (BRASIL, 2000).

Observa-se  que  os  preços-fábricas  já  se  encontravam  em  patamares  bastante

superiores aos praticados nas compras governamentais.  Ao longo do período da

regulação, não foram feitas revisões nestes preços, exceto os reajustes anuais a

partir do IPCA.

(…) 

Uma vez que os ajustes devam ocorrer anualmente, a partir do índice de inflação

IPCA e por três fatores, reside a dúvida entre os agentes reguladores acerca da

possibilidade  de  serem  realizados  ajustes  de  determinados  medicamentos  que

apresentem  distorções  em  seus  preços,  buscando  reduzi-los  para  patamares

condizentes com um mercado competitivo.

A Secretaria Executiva da CMED apresentou à Advocacia-Geral da União (AGU),

por meio da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, a Nota Técnica 30/2009

questionando o alcance do inciso II do art. 6º da Lei 10.742/200, que dispõe sobre a

competência da CMED para “estabelecer critérios para fixação e ajuste de preços

de medicamentos”. Segundo a nota técnica:

O grande dilema enfrentado por nossa regulação nos dias de hoje, e ponto nodal

desta consulta, vem a ser a necessidade que temos de implementar um sistema de

revisão periódica dos preços vigentes. Essas revisões viriam a enfrentar e corrigir

problemas  diversos,  que  advêm desde  a  gênese  de  nossa  regulação econômica,

como,  por  exemplo,  os  preços que resultaram do modelo  inicial  escolhido,  que

assumiu  os  valores  praticados  pelas  indústrias  farmacêuticas  à  época,  que
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naturalmente vieram viciados, até a distorção nos preços iniciais de entrada no

mercado dos medicamentos inovadores, causada pela flutuação cambial.

(...)

Desta maneira, cristalino está que esta CMED precisa, no estágio atual e que se

encontra a regulação do mercado de medicamentos, instituir a revisão periódica

de preços, materializando a figura do ajuste de preços, positivo ou negativo, ao

nosso  modelo.  E  esse  ajuste,  para  alcançar  os  efeitos  pretendidos,  deve  ser

aplicado  tanto  aos  preços  aprovados  para  os  medicamentos  que  entraram  no

mercado sob a égide da regulação econômica trazida pelas Leis 10.213 de 2001 e

10.742 de 2003, quanto aos preços dos medicamentos já comercializados antes da

edição do primeiro diploma legal, que foram incorporados sem uma análise sobre

a sua pertinência.

Portanto, na visão da Secretaria, é necessária a incorporação ao modelo de uma

revisão  periódica  dos  preços  dos  medicamentos  com  vistas  a  reduzi-los  para

patamares  mais  razoáveis,  corrigindo  distorções  que  já  existiam  antes  da

instituição da regulação econômica e aquelas que surgiram no decorrer da última

década. Até o fim do período da execução desta auditoria a AGU ainda não havia

se pronunciado.

A  partir  da  análise  do  art.  4º,  o  que  se  verifica  é  que  é  muito  limitada  a

competência da CMED para estabelecer critérios de ajuste dos preços, uma vez que

a norma já estabelece de forma detalhada os parâmetros que devem ser utilizados.

A CMED, em obediência ao princípio da legalidade, não poderia incluir no modelo

de ajuste variáveis que não estejam de acordo com os parâmetros estabelecidos na

lei.

O ajuste de preços definido na lei deve seguir a inflação medida pelo IPCA, outros

custos não gerenciáveis pelo setor farmacêutico que não sejam recuperáveis pelo

índice,  os ganhos de produtividade da indústria farmacêutica projetados para o

exercício e o poder de mercado.

Quanto à inflação, a lei já estabelece o índice que deve ser usado para ajuste dos
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preços,  não  existindo  margem  de  discricionariedade  para  a  CMED.  Além  do

aumento dos custos medidos pelo IPCA, a Lei estabelece que o fator de preços

relativos interssetores deve considerar outros custos não recuperados pelo índice:

II - a parcela do fator de ajuste de preços relativos entre setores, que será calculada

com base na variação dos custos dos insumos, desde que tais custos não sejam

recuperados pelo cômputo do índice previsto no § 2º deste artigo.

Aqui a CMED pode detalhar quais sejam estes custos e de que forma eles serão

incorporados ao ajuste. A Câmara definiu que estes custos não recuperáveis pelo

IPCA são, principalmente, o câmbio e a energia elétrica. A forma de ajuste dos

preços não prevê que a valorização do câmbio seja aplicada no ajuste dos preços,

apenas a desvalorização.  Segundo o representante  da SEAE na CMED, isso se

justifica por que, historicamente, no Brasil, as valorizações do câmbio seguem um

processo lento e gradual, enquanto as desvalorizações ocorrem de forma abrupta e

em níveis  mais  elevados.  Assim,  enquanto  o  câmbio  valoriza-se,  não são  feitos

ajustes no preço dos medicamentos, mas a valorização será utilizada em exercícios

seguintes  em caso  de  desvalorização cambial,  evitando um aumento  maior  dos

preços.

Quanto ao fator de produtividade, trata-se de uma medida objetiva, sobre a qual a

CMED possui pouca margem de discricionariedade. A produtividade representa a

relação entre a produção e os insumos utilizados. Quando a indústria consegue

produzir um volume maior de medicamentos a custos menores, parte deste ganho de

produtividade deve ser repassada aos consumidores. 

Por fim, o poder de mercado também é uma medida objetiva, mas cujo conceito

precisa ser  definido pela CMED, que pode detalhar o que se  considera como

poder de mercado e como ele será utilizado no ajuste dos preços.

Dentro desses parâmetros fixados pela lei, não é possível incluir outras variáveis

que poderiam considerar as causas das distorções identificadas na comparação

internacional de preços. As distorções nos preços dos fármacos podem surgir em

função de diferentes fatores, sendo os mais comuns de três tipos: fármacos que já
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eram comercializados anteriormente à regulação cujos preços eram fixados pelos

laboratórios e que já se apresentavam em níveis elevados; alterações na conjuntura

econômica ou internacional; e vinculação dos ajustes anuais no Brasil à inflação.

Este terceiro aspecto será analisado na próxima seção.

(…)

Entretanto, a vinculação do ajuste anual à inflação não se mostra coerente com o

comportamento dos preços dos medicamentos, pois a importância dos custos de

produção é  pequena para  a  formação do  preço.  Segundo a  OCDE (2008),  os

custos  marginais  de  produção  são  muito  baixos  perto  dos  custos  de  pesquisa,

desenvolvimento e inclusão do produto no mercado. Assim, o preço normalmente é

estabelecido com base em duas questões:  o  quanto as  atuais  terapias  tratam a

doença ou condição para o qual ele foi desenvolvido; e quanto os compradores

estão  dispostos  a  pagar.  Além  disso,  segundo  a  Organização,  “os  preços  dos

medicamentos  são  determinados  pelo  respectivo  poder  de  mercado  das  partes

envolvidas”.

A necessidade  de  mecanismos  mais  flexíveis  no  ajuste  dos  preços  máximos,

permitindo também a sua redução, fica mais clara quando se observa a evolução

deles ao longo do ciclo de vida dos medicamentos. Não há uma dinâmica única e

igual para todos os fármacos. Em alguns casos o que se observa é uma redução

gradual dos preços, em outros é o movimento contrário.

(…)

Observa-se  que  as  estratégias  de  fixação  de  preços  são  bastante  variadas,  de

acordo  com  o  tipo  de  tratamento,  a  existência  de  tratamentos  alternativos,  a

concorrência  de  genéricos  ou  similares,  entre  outros  fatores.  Além  disso,  a

tendência é de redução do preço ao longo do ciclo de vida do medicamento, devido

ao surgimento de tratamentos inovadores. A influência dos custos de produção não

é significativa, a ponto de exigir a vinculação dos preços a índices inflacionários. 

(…)

O fator de preços relativos é dividido em duas parcelas: entre e intra setores. A
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primeira é calculada com base na variação dos custos dos insumos e tem como

objetivo ajustar os preços relativos entre o setor farmacêutico e os demais setores

da economia, com base nas variações dos custos não gerenciáveis dos mesmos. Já

a parcela intrassetor, segundo a Lei 10.742/2003, é “calculada com base no poder

de  mercado,  que  é  determinado,  entre  outros,  pelo  poder  de  monopólio  ou

oligopólio, na assimetria de informação e nas barreiras à entrada”. 

A CMED optou por utilizar  como critério da definição do poder de mercado a

participação dos genéricos na classe terapêutica. Quanto maior a participação dos

genéricos, maior será a variação de preços da classe terapêutica:

a) Nível  1:  participação de  genéricos  em faturamento  igual  ou  superior  a

20%; 

b) Nível 2: participação de genéricos em faturamento entre 15% e 20%;

c) Nível 3: participação de genéricos em faturamento abaixo de 15%

(...)

A partir  do momento que a CMED utiliza as  classes  terapêuticas  ao avaliar  a

concorrência  para  fins  de  reajuste,  pode  estar  desconsiderando  mercados

relevantes dentro das classes em que não haveria o mesmo grau de competição que

na  classe  como  um  todo.  É  utilizado  pelo  órgão  o  sistema  de  classificação

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), desenvolvido pela Organização Mundial

de Saúde (OMS), em seu terceiro nível (ATC-3). Tal classificação não é considerada

a mais adequada pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da

Justiça para definição do mercado relevante (SAFATLE et. al., 2006):

(…)

Outro ponto que pode ser questionado em relação aos critérios para definição do

poder  de  mercado  é  o  baixo  percentual  de  participação  dos  medicamentos

genéricos considerado para fins de classificação nos níveis de cálculo do fator Z. O

Nível  1,  em  que  há  o  repasse  total  da  produtividade,  abrange  as  classes

terapêuticas em que a participação dos genéricos é igual ou superior a 20%. O

Nível  1  é  o  de  maior  concorrência segundo os  critérios  da CMED; entretanto,
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podem ser enquadrados nesse nível classes em que determinado laboratório possui

posição dominante. Segundo o art. 36 a Lei 12.529/2011:

§ 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas

for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou

quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo

este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia [grifo

nosso].

No caso de a participação dos medicamentos genéricos ser de 20% em determinada

classe, seria possível a um laboratório controlar 80% do mercado relevante, ou

seja,  quatro  vezes  mais  do  que  é  considerado  para  identificação  de  posição

dominante.  Depreende-se  que  a  CMED  poderia  estar  considerando  como

concorrenciais mercados caracterizados por um forte poder de mercado.

Outro ponto a ser destacado é o fato de a CMED considerar apenas a participação

de medicamentos genéricos, quando também pode haver concorrência por meio de

medicamentos similares. Neste caso, a consequência seria o inverso dos anteriores:

classes terapêuticas caracterizadas como concorrenciais serem tratadas como de

elevada concentração de mercado.

(...)

A regulação do mercado de medicamentos é de extrema importância para o país,

pois,  por  meio  dela,  é  possível  garantir  que  a  população  tenha  acesso  aos

tratamentos de saúde. Porém, além da existência da regulação, é preciso que ela

seja efetiva, impondo limites ao exercício do poder de mercado pelos laboratórios

e impedindo que pratiquem preços abusivos.

A instituição do modelo regulatório brasileiro  em 2001 representou  um avanço

significativo, uma vez que o país vinha de longa data com a prática de preços livres

nos  setor  farmacêutico,  o  que  resultou  numa  elevação  expressiva  dos  mesmos.

Entretanto, é preciso avançar ainda mais, já que se observam falhas no modelo

como ele foi desenhado, o que tem permitido a prática de preços em níveis bem

acima daqueles praticados no mercado internacional.
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Entre  os  principais  pontos  do  modelo  que  precisam ser  alterados  destaca-se  a

impossibilidade  de  revisão  dos  preços  a  partir  de  critérios  relacionados  a

mudanças na conjuntura econômica ou internacional. Mesmo que os preços fixados

no momento da entrada no medicamento no mercado brasileiro sejam baixos em

comparação com o mercado internacional, ao longo do tempo ele sofre distorções

em decorrência da vinculação com a inflação.  O comportamento dos preços dos

fármacos é influenciado por fatores diversos, sendo necessária uma flexibildiade

maior na revisão dos preços.

Além disso, a atuação da CMED também carece de aprimoramentos, tendo em

vista que o órgão atende em parte à Lei 10.742/2003 quando esta determina que

seja  considerado  o  poder  de  mercado no  cálculo  do  fator  de  preços  relativos

intrassetor.  Também  se  mostra  necessária  a  instituição  de  uma  sistemática

padronizada de alimentação da Tabela CMED, com a revisão dos registros atuais,

de forma a tornar a informação mais acessível.

Tendo  em  vista  as  distorções  identificadas  nos  preços  registrados  na  Tabela

CMED, esta não constitui,  em muitos casos, um parâmentro adequado para o

referenciamento de  preços  em licitações  públicas.  Dessa forma,  mesmo que  a

compra governamental  ocorra abaixo do preço-fábrica,  isso não significa que

será  necessariamente  uma  compra  adequada.  É  imprescindível  que  o  gestor

público realize uma ampla pesquisa de preços com vistas a subsidiar a fixação dos

preços máximos nas licitações.” (grifamos)

Posteriormente,  quando  da  divulgação  do  Relatório  Sistêmico  de

Fiscalização da Saúde pelo TCU (Acórdão nº 693/2014 – TCU – Plenário, nos autos do

TC  032.624/2013-1),  aquela  Corte  de  Contas  novamente  mencionou  os  problemas

relativos à regulação dos preços de medicamentos no Brasil, acrescentando alguns dados

de  2012  e  2013,  além de  citar  as  poucas  medidas  adotadas  pela  CMED até  aquele

momento, confira-se, verbis: 

“Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (SILVEIRA et.
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al.) apontou que os dois principais gastos das famílias com saúde estavam ligados

à  aquisição de  medicamentos  e  ao  pagamento  de  mensalidades  de  planos  ou

seguros  de  saúde.  Portanto,  uma  regulação  efetiva,  que  imponha  limites  ao

exercício do poder de mercado pelos laboratórios e impeça a prática de preços

abusivos, é muito importante para a população. 

(...) 

Fiscalizações realizadas pelo Tribunal verificaram a existência de distorções em

alguns  preços  fixados  pela  CMED,  que  se  mostraram  bastante  superiores  aos

praticados nas compras públicas.  Além disso,  identificou-se que vários gestores

públicos encontravam dificuldades para consultar a tabela com os preços máximos.

Nesse contexto, o TCU realizou auditoria operacional[i] na CMED, com o objetivo

de avaliar se a atuação regulatória do órgão efetivamente reduzia os efeitos das

falhas de mercado, evitando a prática de preços abusivos. Com esse objetivo, foram

comparados preços registrados em compras governamentais no Brasil e em outros

países que também realizam algum tipo de controle dos preços.

(...)

Por meio de consulta ao Banco de Preços em Saúde (BPS) e ao Sistema Integrado

de Administração de Serviços Gerais (Siasg)  sobre as compras do Trastuzumabe

440mg realizadas desde janeiro de 2012, a Secex Saúde verificou que os preços

praticados continuavam superiores à média internacional, com exceção de uma

aquisição em dezembro de 2012, como pode ser observado no Gráfico 101Gráfico

101. Essa foi uma compra excepcional, pois o Ministério da Saúde adquiriu um

grande quantitativo (19.047 unidades), tendo o valor da aquisição (R$ 3.423,20)

ficado abaixo da média de preços máximos praticados no âmbito internacional (R$

4.513,62). 

Cabe  destacar  que,  dos  67  registros  constantes  do  BPS e  do  Siasg,  20% das

compras foram realizadas pelo valor da Tabela CMED (R$ 9.206,00 em 2012 e R$

9.454,57 em 2013), considerado bem acima da média internacional.

A atuação da CMED não observa o disposto na Lei nº 10.742/2003, segundo a
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qual  o poder de mercado deve ser  considerado no cálculo do fator  de preços

relativos  intrassetor.  Também  se  mostra  necessário  instituir  uma  sistemática

padronizada para alimentar a Tabela CMED e rever os registros atuais, de forma a

tornar a informação mais acessível e confiável.

Entre  os  principais  pontos  do modelo que precisam ser  alterados,  destaca-se  a

impossibilidade  de  revisão  dos  preços  a  partir  de  critérios  relacionados  a

mudanças na conjuntura econômica ou internacional. Mesmo que os preços fixados

no momento da entrada do medicamento no mercado brasileiro sejam baixos em

comparação com o mercado internacional, ao longo do tempo esses preços sofrem

distorções em decorrência da sua vinculação com a inflação. Considerando que o

comportamento  dos  preços  dos  fármacos  é  influenciado  por  fatores  diversos,  é

necessária uma flexibilidade maior na revisão desses valores.

(…)

O TCU recomendou que o Ministério da Saúde revisse o modelo regulatório, que é

definido  por  lei,  visando  corrigir  as  falhas  acima  apontadas.  Paralelamente,

determinou à CMED que implantasse uma nova metodologia de cálculo do fator de

preços  relativos  intrassetor  e  elaborasse  uma  nova  tabela  de  divulgação  dos

preços-fábrica isenta das distorções identificadas.  Adicionalmente,  determinou a

adoção de  uma sistemática padronizada de alimentação dos dados,  de  modo a

permitir a correta consulta e análise de preços dos fármacos registrados.

No  intuito  de  aprimorar  a  regulação  do  mercado  de  medicamentos,  a  CMED

instituiu um Grupo Técnico no âmbito do seu Comitê Técnico-Executivo, com vistas

à criação da nova metodologia de cálculo do Fator de Preços Relativos Intrassetor.

Concomitantemente, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 102/2013, que

altera  a  Lei  nº  10.742/2003,  que  definiu as  normas  de regulação para  o  setor

farmacêutico,  criou a CMED e alterou a Lei  nº 6.360/1976.  Um dos principais

objetivos desse Projeto de Lei é o aperfeiçoamento dos procedimentos e critérios

hoje utilizados com o fito de coibir práticas anticoncorrenciais quando da fixação

de preços de medicamentos. Nesse sentido, o referido Projeto altera o art. 41, § 4º,
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I,  da Lei  nº  10.742/2003,  para determinar que a parcela do fator  de ajuste  de

preços relativos intrassetor seja calculada com base no poder de mercado, que é

definido nos termos do art. 36, § 20, da Lei nº 12.529/2011.

Esse projeto de lei vai ao encontro da recomendação do TCU ao Ministério da

Saúde para que articulasse junto à Presidência da República a possibilidade de

apresentar  ao  Poder  Legislativo  proposta  de  revisão  do  modelo  regulatório  de

ajuste dos preços dos medicamentos previsto na Lei nº 10.742/2003, de forma a

desvincular tal ajuste da inflação e passar a considerar revisões periódicas a partir

de  critérios  como  comparação  internacional,  variação  cambial  e  custo  dos

diferentes  tratamentos.  Ressalta-se,  inclusive,  que  na  justificativa  para  a

apresentação do referido projeto de lei, foi citada a deliberação do TCU em que

são  reveladas  fragilidades  graves  na  capacidade  do  sistema  de  regulação  dos

preços de medicamentos para enfrentar práticas anticoncorrenciais dos produtores,

fragilidades essas que decorrem de lacunas existentes na própria redação da lei

atualmente em vigor.

Além disso, segundo informações prestadas pela CMED, estariam sendo adotadas

três relevantes medidas: implantação do Sistema de Acompanhamento do Mercado

de  Medicamentos  (Sammed),  qualificação  da  base  de  dados  e  melhorias  na

publicação da lista de preços.

Em 2012, foi implantado o Sammed, que substituiu outros três sistemas menores

que controlavam o processo de pleito de preços, a inserção e a alteração cadastrais

das apresentações e a publicação das listas de preços no portal da Anvisa.

Também  foram  disponibilizadas  na  página  eletrônica  da  Anvisa,  na  área

relacionada  à  CMED,  informações  quanto  à  necessidade  de  negociar  preços

quando da aquisição de medicamentos, uma vez que o preço fábrica regulamentado

pela  CMED  é  apenas  um  balizador  máximo.  Por  meio  de  ofícios  enviados  a

Comissão Intergestores Tripartite, ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde e

ao  Conselho  Nacional  de  Secretários  Municipais  de  Saúde,  os  gestores  foram

alertados sobre a obrigação de realizar uma pesquisa prévia e efetiva de preços no
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mercado,  já  que  a  aquisição  de  medicamentos  por  preços  inferiores  aos

registrados  na  lista  da  CMED não  os  isenta  de  possíveis  sanções,  diante  da

possibilidade de superdimensionamento dos preços fábrica constantes  da lista,

que  pode  não refletir  os  descontos  efetivamente  praticados  pela  indústria.  Os

gestores também foram orientados sobre a necessidade de verificar a aplicação do

Coeficiente de Adequação de Preços e da isenção de ICMS.

Portanto,  constatou-se  que  a  instituição  do  modelo  regulatório  brasileiro

representou um avanço significativo nos parâmetros de preços, uma vez que o País

vinha de longa data com a prática de preços livres no setor farmacêutico, o que

ensejou  elevação  expressiva  dos  mesmos.  Entretanto,  é  preciso  avançar  ainda

mais, já que se observam falhas no modelo como ele foi desenhado, o que tem

permitido  a  prática  de  preços  em  níveis  bem  acima  daqueles  praticados  no

mercado internacional.” (grifamos)

Diante do exposto, não restam dúvidas de que uma melhor regulação dos

preços dos medicamentos brasileiros faz-se extremamente necessária, tendo em vista a

presença de fatores que possibilitam o exercício do poder de mercado pelos laboratórios,

tais  como:  a  baixa  elasticidade-preço  da  demanda  devido  à  essencialidade  dos

medicamentos;  o  reduzido poder decisório dos consumidores,  já  que os  médicos

influenciam as escolhas; e  a proteção patentária,  que garante o monopólio para

determinados medicamentos – e que, mesmo expirada, ainda garante ao laboratório

forte poder de mercado, tendo em vista a lealdade de médicos e consumidores à

marca.

Inevitável, pois, que a CMED cumpra seu poder-dever de fixar parâmetros

para a realização de ajustes extraordinários de preços, impondo limites ao exercício do

poder  de  mercado  pelos  laboratórios  e  impedindo  que  pratiquem  preços  abusivos,

garantindo a oferta de fármacos no país, ao mesmo tempo em que permite a utilização

racional e econômica dos escassos recursos públicos do SUS. 
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1.3. DAS DISTORÇÕES DE PREÇOS OBSERVADAS

Como já mencionado, os medicamentos já comercializados anteriormente

à edição da lei de regência não se submeteram a uma avaliação criteriosa antes da fixação

de  seus  preços  pela  CMED,  tendo  sido  adotado  como  preço  máximo  de  venda

simplesmente o “preço-fabricante”,  ou seja,  aquele pelo  qual  o  fármaco vinha sendo

vendido.

A utilização destes preços resultou em distorções graves na Tabela CMED,

como demonstrado pelo TCU15, com diferenças de preços entre drogas com o mesmo

princípio ativo de quase 1000%.  

Também colocou o Brasil como país de maior preço em 23 dos 50 casos

analisados pela Corte de Contas, conforme se pode observar da tabela abaixo: 

15 Conforme relatório do TCU: “Para avaliar a razoabilidade dos preços registrados dos medicamentos no
Brasil,  optou-se  por  selecionar  uma  amostra  com  os  cinquenta  princípios  ativos  de  maior
comercialização em termos monetários no exercício de 2010. Também se verificou a necessidade de
comparar o preço dos medicamentos registrados mais recentemente, assim também foram comparados
os preços dos fármacos registrados como Categoria I e II a partir de 2010”.
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Em resumo,  dos  50 fármacos de maior  faturamento  analisados,  em 43

casos o preço brasileiro está acima da média internacional e, destes, em 23 é o maior
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preço de todos os países. Todos os dez medicamentos de maior faturamento estão acima

da média internacional, sendo que oito deles são os maiores preços da relação de países.

Dos 43 preços acima da média,  08 são maiores que o dobro da média

internacional,  01  é  maior  que  o  triplo  da  média  internacional  e  01  é  maior  que  o

quádruplo da média internacional.

Conforme avaliado pelo TCU,  o relatório de comercialização de 2010

(peça 26) aponta um faturamento global do setor farmacêutico naquele ano de R$ 32,5

bilhões. Os cinquenta princípios ativos analisados representaram um faturamento de R$

9,2  bilhões  e  as  apresentações  analisadas  R$ 6,1 bilhões.  A partir  das  quantidades

comercializadas  dessas  apresentações  em 2010,  calculou-se  o  seu  faturamento  caso

fosse  estabelecido  como  preço  máximo  a  média  internacional  calculada  para  cada

fármaco. O resultado é que o país deixaria de gastar com essas apresentações R$ 1,1

bilhão, ou 18% do que foi gasto. 

E esse valor corresponde apenas aos gastos do ano de 2010. Desde então,

estaríamos falando de mais de 8 bilhões de reais de verbas do SUS desperdiçadas com o

sobrepreço destes 43 medicamentos, mesmo sem considerar que a CMED corrigiu para

cima os preços destes medicamentos ano após ano,  

Urge, portanto, que sejam revistos pela CMED os preços máximos dos

fármacos a  seguir,  de acordo com os  critérios  adotados para  medicamentos  novos,  e

considerando os preços praticados em outros países: 

Cloreto de Sódio - Baxter 1000 ml

Trastuzumabe – Herceptin 440 mg

Adalimumabe – Humira 40 mg / 0,8 ml

Atorvastatina Cálcica – Lipitor 20 mg

Infliximabe – Remicade 100 mg

Mesilato de Imatinibe – Glivec 400 mg

Etanercepte – Enbrel 50 mg/ml
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Rituximabe – Mabthera 500 mg - 50 ml

Olanzapina – Zyprexa 10 mg

Toxina Botulínica Tipo A – Botox 100 UI

Oseltamivir – Tamiflu 75 mg

Rosuvastatina – Crestor 10 mg

Betainterferona 1a – Rebif 44 mcg/ml

Fumarato de Quetiapina – Seroquel 200 mg

Bevacizumabe – Avastin 25 mg/ml

Omeprazol – Losec Mups 20 mg

Rivastigmina – Exelon 3 mg

Levotiroxina Sódica – Euthyrox 75 mcg

Meropeném – Meronem 1000 mg

Tacrolimo – Prograf 1 mg

Micofenolato de Sódio – Myfortic 360 mg

Enxoparina Sódica – Clexane 40 mg

Etinilestradiol + Drospirenona – Yaz 3 mg / 0,2 mg

Tadalafila – Cialis 20 mg

Acetato de Gosserrelina – Zoladex LA 10,8 mg

Clavulanato de Potássio + Amoxicilina Triidratada - Clavulin BD 875/125mg

Oxalato de Escitalopram – Lexapro 10 mg

Pantoprazol – Pantozol 40 mg

Acetato de Ciproterona + Etinilestradiol – Diane 35 2mg + 0,035mg

Esomeprazol Magnésio – Nexium 40 mg

Somatropina – Saizen 4 UI / 1,33 mg

Clonazepam – Rivotril 2 mg

Budesonida – Budecort Aqua 64 mcg

Cloridrato de Metformina – Glifage 500 mg

Glicose - Solução de Glicose B. Braun 50mg/ml 500ml

Candesartana - Atacand 16 mg

Propofol – Diprivan 10mg/ml 50 ml

Isotretinoína – Roacutan 20 mg

Insulina Humana – Novolin 100 UI/ml 10ml

Ácido Acetilsalicílico – Aspirina 100 mg

Pemetrexede Dissódico – Alimta 500 mg
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Ácido Zoledrônico – Zometa 4mg 5ml

Acetato de Octreotida - Sandostatin Lar 20 mg

Vale  ressaltar  que,  nos  idos  de  2003,  não  era  exigível  da  CMED que

detectasse  a  divergência  entre  o  preço  informado  praticado  pelo  fabricante  de

medicamentos e o mercado (nacional ou internacional) e, portanto, naquela época, teve a

Câmara de confiar no dado informado e basear-se praticamente somente nele (até mesmo

pela falta de estrutura técnica do órgão) para definir os preços iniciais dos fármacos. 

Todavia,  pelo menos desde o ano de 2010, quando o TCU apontou as

distorções acima referidas, não há justificativa para que o poder público não revisse tais

preços iniciais ou não realizasse os ajustes extraordinários, estando, a partir de então,

mais do que comprovada a inadequação desses preços.

 

2. DO DIREITO

2.1. DO DIREITO À SAÚDE

São numerosos os instrumentos de direito internacional que reconhecem

ao ser humano o direito à saúde16. 

O parágrafo 1o, do art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos

afirma que "toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado que lhe assegura,

assim  como a  sua  família,  a  saúde  e,  em  especial,  a  alimentação,  a  vestimenta,  a

moradia, a assistência médica e os serviços sociais necessários". 

Já  o Pacto Internacional  de Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  -

PIDESC  contém  o  dispositivo  mais  exaustivo,  no  direito  internacional  dos  direitos

16 Tradução livre das Observação Geral n. 14 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das 
Nações Unidas. Disponível em  http://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos
%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN14. Acesso em 02/12/2014

34

http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN14
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN14
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN14


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE SEGURIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO

humanos,  sobre o direito à saúde.  Pelo parágrafo 1o.  do art.  12 do Pacto, os Estados

Partes reconhecem "o direito de toda pessoa ao desfrute do mais elevado nível possível

de saúde física e mental", enquanto o parágrafo 2o. do art. 12 indica, a título de exemplo,

diversas  medidas  que  deverão  adotar  os  Estados  Partes  a  fim  de  assegurar  a  plena

efetividade desse direito17. Na mesma linha, o art. 10 do seu Protocolo de San Salvador18,

define que “Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível

de bem-estar físico, mental e social”.

No plano interno, o panorama não é distinto, conforme preceitua a Carta

Magna vigente:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para

sua promoção, proteção e recuperação. 

Da leitura do dispositivo em apreço, observa-se que o constituinte preocupou-

se em obrigar o Estado a fornecer prestações de saúde aos cidadãos brasileiros sem qualquer

espécie  de  embaraço, incluindo  nessa  prestação  positiva  o  dever de  adotar ações  de

promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde.  Nesse  sentido  posiciona-se,  também,  o

Supremo Tribunal Federal, ao remarcar que:

“O direito  a  saúde  é  prerrogativa  constitucional  indisponível,  garantido

mediante  a  implementação  de  políticas  públicas,  impondo  ao  Estado  a

obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a

tal serviço.” (AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-

2010, Segunda Turma, DJE de 20-8-2010.) 

"O  direito  público  subjetivo  à  saúde  representa  prerrogativa  jurídica

17 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm.  Acesso em 
02/12/2014

18 Disponível em http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3321.htm ehttp://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/e
.Protocolo_de_San_Salvador.htm. Acesso em 02/12/2014
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indisponível  assegurada  à  generalidade  das  pessoas  pela  própria

Constituição  da  República (art.  196).  Traduz  bem  jurídico

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar –

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos,

inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário

à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de

qualificar-se  como  direito  fundamental  que  assiste  a  todas  as  pessoas  –

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.  O

Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente

ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por

censurável  omissão,  em  grave  comportamento  inconstitucional. A

interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa

constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no

art.  196  da  Carta  Política  –  que  tem  por  destinatários  todos  os  entes

políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do

Estado  brasileiro  –  não  pode  converter-se  em  promessa  constitucional

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas

nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o

cumprimento de seu impostergável dever,  por um gesto irresponsável de

infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental

do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas

de  distribuição  gratuita  de  medicamentos  a  pessoas  carentes,  inclusive

àquelas  portadoras  do  vírus  HIV/Aids,  dá  efetividade  a  preceitos

fundamentais  da  Constituição  da  República  (arts.  5º,  caput,  e  196)  e

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de

apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm

e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de

36



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE SEGURIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO

sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min.

Celso de Mello,  julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma,  DJ  de 24-11-

2000.) (grifamos)

“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO –  MODALIDADES DE

COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO  .

O desrespeito à  Constituição  tanto pode  ocorrer  mediante  ação estatal

quanto mediante  inércia governamental.  A  situação  de

inconstitucionalidade  pode derivar  de um comportamento ativo do Poder

Público,  que  age  ou  edita  normas  em  desacordo  com  o  que  dispõe  a

Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se

acham  consignados.  Essa  conduta  estatal,  que  importa  em  um  ‘facere’

(atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.

Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta

dos preceitos da Constituição,  em ordem  a torná-los efetivos, operantes e

exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação

que  a  Constituição  lhe  impôs,  incidirá em  violação  negativa do  texto

constitucional.  Desse  ‘non facere’  ou  ‘non praestare’,  resultará  a

inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a

providência adotada,  ou parcial, quando  é insuficiente a medida efetivada

pelo Poder Público.

A omissão do  Estado  –  que deixa de cumprir,  em  maior  ou  em menor

extensão,  a imposição ditada pelo texto constitucional –  qualifica-se como

comportamento  revestido da  maior  gravidade  político-jurídica,  eis  que,

mediante inércia,  o  Poder  Público  também desrespeita a  Constituição,

também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência

de  medidas  concretizadoras,  a própria aplicabilidade dos  postulados  e
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princípios da Lei Fundamental.” (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE

MELLO, Pleno) (grifos do original - trecho do Informativo STF nº 726)

Da jurisprudência oriunda da nossa mais alta Corte, resta evidente que o

Estado não apenas tem obrigação de criar normas capazes de revelar o direito à

saúde à população, mas tem obrigação, também, de possibilitar a realização concreta

dessas normas, permitindo o PLENO EXERCÍCIO desse direito fundamental aos

cidadãos brasileiros.

Forte  na  previsão  constitucional,  é  dever  do  Estado  criar  condições

objetivas que possibilitem ao cidadão o efetivo acesso ao direito à saúde. 

Visando  exatamente  à  promoção  da  saúde,  a  Constituição  Federal

estabeleceu um sistema único regido pela diretriz de atendimento integral,  garantindo

acesso  dos  cidadãos  a  tratamento  médico  adequado,  inclusive  a  medicamentos,  nos

seguintes termos:

Art.  198.  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de

acordo  com  as  seguintes  diretrizes:  (...)  II  -  atendimento  integral,  com

prioridade  para  as  atividades  preventivas,  sem  prejuízo  dos  serviços

assistenciais.

Por  seu  turno,  os  dispositivos  constitucionais  referentes  ao  direito

fundamental à saúde foram regulamentados pela Lei Orgânica da Saúde. Esta lei, em seu

artigo  2º,  reafirma  que  a  saúde  é  direito  fundamental  de  todos  os  brasileiros  e

estrangeiros residentes no País e que cabe ao Estado prover as condições para seu pleno

exercício, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde19.

19Art. 2° da Lei nº 8.080/90 (LOS): A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde
consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de
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Nesse sentido: 

Art. 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes

da saúde;

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos

econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção

e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais

e das atividades preventivas.

Art.  6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de

Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

E, ainda, havendo fundado e já esperado risco de inobservância do direito

à saúde por comprometimento orçamentário, deve a União tomar todas as medidas legais

possíveis  para  evitar  tais  lesões  aos  direitos  fundamentais  de  seus  cidadãos.  Nesse

sentido, a jurisprudência vem consolidando o entendimento de que, como corolário dos

doenças  e  de  outros  agravos  e  no  estabelecimento  de  condições  que  assegurem  acesso  universal  e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ainda, a LOS estabelece
os objetivos a as atribuições do SUS, constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelo
Poder  Público.  Entre  os  objetivos  do  SUS,  está  a  previsão  de  realização  de  ações  assistenciais  e  de
atividades  preventivas  e,  no  campo  de  atuação,  prevê  a  execução  de  ações  de  assistência  terapêutica
integral, inclusive farmacêutica. 
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artigos  196  e  198  da  Constituição,  é  dado  a  todo  o  indivíduo  exigir  que  o  Estado

disponibilize  os  meios  necessários  para  concretizar  o  direito  fundamental  à  saúde,

inclusive o fornecimento de medicamentos, nos termos da legislação aplicável.

Noutras  palavras,  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  protege  não  só  o

direito  à  saúde,  como também a  elaboração de  uma política  pública  de  saúde de

acesso  universal  e  igualitário  a  todos  os  cidadãos  brasileiros,  sendo  o  regular

financiamento do SUS parte fundamental da realização de tal direito.

Nesse  contexto,  é  inevitável  atentar  para  o  fato  de  que o  regular

funcionamento  e  o  correto  financiamento  do  SUS,  como  princípios  a  serem

resguardados,  passam  necessariamente  por  uma  eficiente  política  de  aquisição  de

insumos e de medicamentos, e também pelo cumprimento do dever de coibir condutas

abusivas por parte das empresas farmacêuticas, dever este que cumpre à CMED, cuja

atuação efetiva e eficaz no que concerne à revisão e à adequação dos preços dos

medicamentos colaboraria enormemente para manter a higidez e a integridade do

patrimônio público da saúde.

2.2. DA ATUAÇÃO INEFICIENTE DA CMED E DA NULIDADE DOS ATOS DE

FIXAÇÃO INICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS

ANTES DE AGOSTO DE 2003

Conforme já explanado, a CMED é competente para estabelecer critérios

de fixação e ajuste de preços de medicamentos, a fim de estimular a oferta de fármacos e

a competitividade do setor, como uma das formas de conferir efetividade e eficácia à

Política Nacional de Promoção à Saúde.    

O modelo de regulação adotado pela CMED obedece, basicamente, à

regra  de  estabelecimento  de  preço  máximo  em  dois  momentos  específicos.  O

primeiro ocorre quando do ingresso do medicamento no mercado nacional e, sendo muito
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vagamente delimitado pela Lei nº 10.742/2003, acaba por permitir uma ampla margem

de  oscilação  dos  preços.  Já  o  segundo  momento  é  o  de  reajuste  deste  preço,  feito

anualmente. Este, ao contrário do anterior, é exaustivamente delimitado pelo art. 4º da

referida  lei,  o  que,  todavia,  não  afasta  a  possibilidade  da  prática  de  valores

abusivos.

Já o art. 6º, II, da lei em questão prevê o poder-dever geral da CMED de

estabelecer  critérios  para  fixação  e  ajuste  de  preços  de  medicamentos,  de  forma

extraordinária, sempre que necessário, poder este, todavia, jamais posto em prática

pela requerida, até hoje. 

Assim,  o  modelo  de  ajustes  até  o  momento  adotado  (fixação  inicial  e

ajustes  anuais  baseados  nos  critérios  previstos  no  art.  4º  da  Lei  10.742/2003)  tem

provocado intensas distorções na definição dos preços de comercialização dos fármacos.

Isto porque os critérios  legais estabelecidos como balizas para os ajustes anuais são,

basicamente,  independentes  do  controle  da  CMED  -  índice  de  inflação,  fator  de

produtividade e fator de ajuste de preços intrassetor e entre setores - o que enfraquece seu

poder de monitorar o setor. 

Por exemplo, o índice utilizado para medir a inflação - o Índice Nacional

de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  (“IPCA”)  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística (“IBGE”) - provoca geralmente ajustes positivos nos preços, colaborando para

o aumento do preço dos fármacos. O fator de produtividade, por sua vez, trata da relação

entre produção e os insumos utilizados, sobre o qual a CMED também não tem poder de

interferência.  

Segundo  observa  Nathalia  Miziara,  tratando  especificamente  da

efetividade da política regulatória prevista na Lei 10.742/2003, a CMED tem apresentado

dificuldades  em  influenciar  os  preços  dos  medicamentos,  uma  vez  que  os  preços

máximos fixados pelo órgão ficam bem acima do que é praticado pelo mercado.
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Outro  gargalo  apontado  é  a  ausência  de  monitoramento  dos  preços  reais  dos

medicamentos nos pontos de venda, o que obstaculiza o cálculo do teto de preço mais

próximo à realidade do mercado20.

Cabe  lembrar  que  a  CMED  é  um  órgão  sem  adequada  estruturação,

mormente  técnica.  Não  detém  um  corpo  técnico  especializado  (que  deveria  ser

responsável,  por  exemplo,  pelas  sofisticadas  análises  econômicas  reclamadas  pela

legislação),  uma secretaria  de  apoio,  um endereço  fixo  e  sequer  um  site próprio  na

internet,  o  que  dificulta  o  acesso  do  cidadão  ao  órgão.  Ademais,  não  há  sequer

publicidade de sua composição21, o que certamente dificulta o controle social sobre suas

decisões.

Tais fatores enfraquecem a fiscalização e abrem ampla margem para

que  as  empresas  se  utilizem  de  seu  poder  de  mercado  para  realizar  indevidas

discriminações de preços, como já demonstrado pelo TCU.

Ressalte-se novamente que a conclusão exarada pelo Tribunal de Contas

da União na Auditoria Operacional (TC 034.197/2011-7) referente à CMED é, por si só,

elucidativa da gravidade da situação de descontrole do mercado de medicamentos e

coloca em dúvida sua capacidade de proteger a ordem econômica no âmbito desse

mercado, nos moldes do que vem sendo praticado. Com efeito, o órgão, apesar de se

responsabilizar  por  “estabelecer  critérios  para  fixação  e  ajuste  de  preços  de

medicamentos” - art.  6º, II, da Lei nº 10.742/2003 - foi acusado de apresentar graves

distorções na fixação do preço-fábrica: foram identificados preços registrados na Tabela

CMED superiores em mais de 10.000% ao que vinha sendo praticado pelos entes da

20 MIZIARA,  Nathalia  Molleis.  Regulação  do  mercado  de  medicamentos:  A CMED e  a  Política  de
Controle de Preços. 2013. Monografia (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo. São Paulo.
p. 102

21 Conforme consulta ao site da Anvisa/CMED, há links para as pautas de reunião e para atas de reunião,
mas o  link para “composição” não funciona, constando apenas a  palavra “composição” na página:
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Pos+-+Comercializacao+-+Pos+-
+Uso/Regulacao+de+Marcado/Assunto+de+Interesse/Comite+Tecnico+e+Executivo+da+Camara+de+
Regulacao+do+Mercado+de+Medicamentos.  
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federação.

O mencionado relatório apontou ainda que distorções em parâmetros

de preço relacionados  a  medicamentos  comercializados antes  do advento da Lei

10.742/2003 são muito mais expressivas do que as relativas a fármacos registrados

após essa data. 

Com  efeito,  referida  norma  deu  tratamento  diferenciado  para  os

medicamentos que já estavam sendo comercializados no país até a sua publicação, em

face daqueles que viriam a ser registrados posteriormente. Segundo o §8º do art. 4º:

§ 8º O primeiro ajuste, com base nos critérios estabelecidos nesta Lei,

ocorrerá em março de 2004, considerando-se, para efeito desse ajuste:

I - o preço fabricante do medicamento em 31 de agosto de 2003; e

II - o IPCA acumulado a partir de setembro de 2003, inclusive.

Dessa  forma,  os  medicamentos  que  já  eram  comercializados

anteriormente à edição da lei não tiveram uma nova fixação de seus preços, tendo

sido adotado simplesmente, como preço máximo de venda, o “preço-fabricante”, ou

seja, aquele pelo qual o fármaco vinha sendo comercializado anteriormente.

Ocorre  que  a  criação  da  CMED e  a  necessidade  de  regulação  dos

preços  de  venda  de  medicamentos  ocorreram justamente  em função  dos  preços

abusivos praticados à época, sobretudo em se tratando de produtos sem concorrentes. 

Assim, a utilização destes preços resultou em distorções graves na Tabela

CMED,  como  demonstrado  pelo  TCU,  com  diferenças  de  preços  entre  drogas  com

mesmo princípio ativo de quase 1000%.  

Resultado  disso  é  que  as  distorções  permitem  que  determinados

laboratórios pratiquem preços abusivos, pois amparados pelo teto estabelecido na tabela

CMED, tanto nos casos em que há concorrência, quanto naqueles em que há monopólio
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ou oligopólio. 

Além disso, os tetos estabelecidos estão, em 86% dos casos listados, em

patamares  muito  superiores  à  média  internacional,  havendo  medicamentos

comercializados por valores  até  400% mais  caros  do que a média  de  preços  de

países como Portugal, Espanha, Estados Unidos, Austrália e Grécia.  

Ora, a simples reprodução dos valores de mercado então praticados (preço

fabricante)  acabou  por  consolidar  uma  estrutura  de  preços  elevados  em  termos

internacionais e descolados da realidade econômica do País, em contradição com os

próprios  objetivos  do  ente  regulador,  que  visavam  a  promover  a  assistência

farmacêutica  à  população,  por  meio  de  mecanismos  que  estimulem  a  oferta  de

medicamentos e a competitividade do setor.

Com efeito, conforme relatado pelo TCU nos autos da TC 034.197/2011-7

(fls. 11/13):  

“46. O atual modelo regulatório do setor farmacêutico no Brasil é resultado de

um processo que se estendeu ao longo da década de 1990, principalmente em

virtude da desregulamentação da economia promovida pelo Governo Collor e

da eliminação da hiperinflação a partir do Plano Real. O que se observou nesse

período foram  aumentos significativos nos preços dos fármacos promovidos

pelos  Laboratórios,  exigindo  do  Poder  Público  medidas  mais  efetivas  no

sentido de evitar o abuso do poder de mercado. Segundo a exposição de motivos

da Medida Provisória 123/2003:

Desde  o  início  dos  anos  90  a  economia  brasileira  iniciou  um  processo  de

significativos ganhos de produtividade, com acentuadas reduções de custos de

produção  e  concomitantes  ganhos  de  qualidade  dos  produtos.  O  setor

farmacêutico, entretanto, permaneceu imune ao processo de competição que se

instalou  no  País,  praticando  aumentos  generalizados,  significativos  e  não

transitórios nos preços dos medicamentos.
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47. Analisar como foi esse processo é importante para compreender algumas

distorções  presentes  na  Tabela  CMED,  principalmente  aquelas  relativas  aos

medicamentos já comercializados no país antes do início da regulação, em 2001.

48. A Lei 8.178/1991, tendo em vista os altos índices de inflação existentes à

época,  dispôs  sobre  o  tabelamento  dos  preços  dos  diversos  produtos

comercializados,  restringindo  as  possibilidades  de  reajuste  por  parte  do

mercado.  Assim,  os  preços  só  poderiam  ser  majorados  mediante  prévia  e

expressa  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e  Planejamento.

Este, porém, poderia liberar os preços de determinados setores, o que foi feito

com  o  setor  farmacêutico  por  meio  da  Portaria  37/1992.  A  norma  ainda

estabeleceu  o  cálculo  do  Preço  Máximo  ao  Consumidor  dos  produtos

farmacêuticos da linha humana:

Art. 2º. Parágrafo 1º. O Preço Máximo ao Consumidor para os produtos a que

se  refere  o  caput  deste  artigo  será  calculado  a  partir  da  divisão  do  preço

estabelecido  pelas  unidades  produtoras  (preço  do  fabricante)  por  0,7  (zero

vírgula sete) e será único em todo o território nacional.

49.  A partir  da liberação dos preços,  ocorreram reajustes significativos nos

preços  dos medicamentos.  Segundo Lívia  Bauerfeldt  Batista  (2005),  com “a

desregulamentação do mercado e como decorrência da liberação dos preços,

diferentemente  do  verificado  em  outros  mercados  da  economia,  o  setor

farmacêutico passou a praticar  aumentos generalizados, significativos e não

transitórios nos preços dos medicamentos”.

50.  Entre  o início do Plano Real  na metade de 1994 e o final  de  1996,  um

“acordo informal entre o Governo e a indústria farmacêutica estabeleceu que os

reajustes de preços seriam realizados a cada seis meses, dentro de parâmetros

considerados  ‘normais’.  Qualquer  reajuste  fora  dos  termos  acordados  era

objeto de investigação no âmbito da Lei Antitruste” (BRASIL, 2008).

51.  Ao fim de  1996 tal  acordo informal  tem fim e  inicia-se  um período de
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elevados reajustes nos preços dos medicamentos, resultando na publicação da

Portaria 127/1998 do Ministério da Fazenda, que estabeleceu:

Art.  1º  -  Os  laboratórios  farmacêuticos  deverão  comunicar  à  Secretaria  de

Acompanhamento  Econômico,  no  prazo  de  dez  dias,  quaisquer  reajustes  de

preços dos medicamentos da linha humana com exigência de venda sujeita a

prescrição médica.

52. Portanto, foi instituído um modelo com liberdade na prática dos preços, mas

com vigilância por parte da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE)

do Ministério da Fazenda.

Em 1999, devido à desvalorização cambial,  foi realizado novo acordo com a

indústria farmacêutica, que se comprometeu em não reajustar os preços entre

setembro e  dezembro  daquele  ano.  A partir  de  janeiro  de  2000 os  reajustes

estariam liberados novamente.

53. Entretanto, ainda em julho de 2000, foi celebrado protocolo de intenções

com 163 empresas do setor, que se comprometeram em não reajustar os preços

até o final do ano. Como contrapartida, o governo federal criou, por meio do

Decreto não numerado de 17/8/2000, o Grupo de Trabalho de Regulação do

Setor Farmacêutico, visando analisar e propor medidas regulatórias de longo

prazo para o setor de medicamentos.

54. Contribuiu para a estruturação do atual modelo regulatório a realização da

chamada  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)  dos  Medicamentos,

realizada entre novembro de 1999 e maio de 2000 pela Câmara dos Deputados.

A CPI foi instaurada em face de diversas denúncias veiculadas pelos meios de

comunicação, relativas às seguintes práticas: aumentos constantes e excessivos

de preços de medicamentos;  acordos realizados por laboratórios para impor

preços; falsificação de vários tipos de remédios, causando graves prejuízos para

a saúde dos consumidores e provocando,  em alguns casos,  até mesmo a sua

morte, principalmente nas hipóteses de uso contínuo do medicamentos (BRASIL,
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2000).

55. Entre as irregularidades identificadas pela Comissão estavam a formação de

cartéis e a prática de preços excessivos e lucros arbitrários. As propostas da

CPI giraram em torno da “necessidade de criação de um ambiente de regulação

de  preço  dos  medicamentos”,  mas  o  controle  sobre  os  preços  deveria  ser

indireto.  A  Comissão  entendeu  que  a  experiência  de  controle  de  preços  de

medicamentos  na  década  de  1980  “foi  desastrosa”,  trazendo  efeitos  como

desabastecimento do mercado e maquiagem dos produtos. Assim, as propostas

giraram em torno do fortalecimento dos órgãos de defesa da concorrência e

medidas que fortalecessem o poder de demanda.

56. As discussões no Grupo de Trabalho de Regulação do Setor Farmacêutico

resultaram  na  Medida  Provisória  2.138-4/2001,  que  criou  a  Câmara  de

Medicamentos  (CAMED)  e  instituiu  a  Fórmula  Paramétrica  de  Reajuste  de

Preços de Medicamentos (FPR). Era instituído, assim, um controle direto sobre

os preços dos medicamentos. Este modelo foi mantido por quase dois anos e

meio, quando foi publicada a Medida Provisória 123/2003, convertida na Lei

10.742/2003,  que  extinguiu  a  CAMED e  criou  a  CMED,  e  definiu  o  marco

regulatório até os dias atuais.” (grifamos)

Inconteste, portanto, que os preços praticados anteriormente à edição

da  Lei  10.742/2003  estavam  descolados  da  média  internacional,  em  razão  das

práticas de formação de cartéis e de preços excessivos e lucros arbitrários pelas

empresas farmacêuticas na década anterior.  

Assim, é possível concluir que está eivada de vício a fixação inicial de

preços dos medicamentos registrados anteriormente a 31 de agosto de 2003  ,    feita

apenas em suposta consonância  com o art.  4º,  §  8º,  da Lei  10.742/2003,  eis  que

previu como preços máximos os valores cobrados pelos fabricantes naquela data, à

toda evidência, exorbitantes. 
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Cabível  destacar,  no  particular,  que  não  se  impugna,  nesta  via,  o

critério  legal  utilizado  pela  CMED  para  fazer  tal  fixação  inicial  de  preços

(“considerar  o  preço  fabricante  do  medicamento  em  2003”),  mas,  sim,  a  visão

totalmente  acrítica  da  CMED sobre  a  adequação  do preço  praticado/informado

àquela época com o mercado. 

Noutras  palavras,  quando  a  lei  estabeleceu  que  devia  ser

“considerado” o preço-fabricante em 2003, isto não podia significar que a CMED

“adotasse  pura  e  simplesmente”  o  preço-fabricante  informado,  pois,  em  assim

agindo – como o fez – não estaria o poder público exercendo qualquer regulação de

preços,  mas,  sim,  transferindo  ao  ente  regulado  o  poder  de  dizer  por  quanto

desejaria comercializar o medicamento. 

E, sendo abusivos os preços inicialmente fixados pela CMED, resta claro,

como resultados, o aumento arbitrário dos lucros das empresas farmacêuticas e o prejuízo

ao direito à saúde de todos os brasileiros, em grave afronta à Constituição Federal. 

Resta  claro  que,  ao  permitir  que  as  empresas  pratiquem  tais  preços

extremamente  abusivos,  a  conduta  da  CMED  afronta  o  direito  difuso  de  todos  os

potenciais beneficiários do SUS, porque afeta o patrimônio deste, na medida em que os

recursos públicos carreados para incremento dos lucros das farmacêuticas poderiam estar

sendo canalizados a outras finalidades (atenção básica, alta complexidade etc). 

Há,  portanto,  claro  vício  no  objeto  e  na  própria  causa  do  ato

administrativo que fixou os preços iniciais dos medicamentos comercializados antes de

31 de agosto de 2003, que importou em violação à própria Constituição.

Celso Antônio Bandeira de Mello assim leciona acerca da causa dos atos

administrativos22: 

22 Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  Curso  de  Direito  Administrativo,  Malheiros,  20ª  ed.,  2006,
pp.380/381.
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“Pode-se defini-la, de maneira mais correta como a 'correlação lógica

entre o pressuposto (motivo) e o conteúdo do ato em função da finalidade

tipológica do ato'. Com efeito: tal correlação só é reconhecível e só faz

sentido em vista da finalidade legal correspondente ao ato. 

(…)

A noção de causa acima exposta é  importante  porque graças a ela  o

Judiciário  pode  controlar  a  validade  do  comportamento  da

Administração mesmo quando a lei não elucida os motivos que legitimam

a prática de um ato. Portanto, ainda quando oi agente pode escolher os

motivos,  cumpre  que  estes  guardem relação  de  pertinência  com o  ato

praticado. Causa não se confunde com motivo. 

(…)

Através  da  causa  vai-se  examinar  se  os  motivos  em que  se  calçou  o

agente,  ainda  que  não  previstos  em  lei,  guardam  nexo  lógico  de

pertinência com a decisão tomada, em face da finalidade que, de direito,

cumpre atender. 

É,  pois,  no  âmbito  da  causa  que  se  examinam  dois  tópicos

extremamente  importantes  para  a  validade  do  ato,  a  saber:  a)  sua

razoabilidade  e  b)  sua  proporcionalidade.  Quanto  a  esta  última,  foi

expressamente  categorizada  como princípio  da  Administração  Pública

pelo art. 2º da Lei federal 9.784 de 29.1.99. Anote-se que o parágrafo

único do mesmo dispositivo, ao mencionar critérios que deverão reger a

conduta administrativa, aponta, entre eles, um que deve ser considerado

como aclarador da noção de proporcionalidade.  É o que impõe o dever

de 'adequação entre meios e fins,  vedada a imposição de obrigações,

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias
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ao atendimento do interesse público'”.  

No caso em tela,  a leitura acrítica feita pela CMED do critério legal

estabelecido para a fixação dos preços de medicamentos já comercializados antes de

agosto de 2003 foi desarrazoado e desproporcional,  causando um dano aos  cofres

públicos da ordem de bilhões de reais, tendo em vista que os valores praticados pelas

empresas farmacêuticas eram notoriamente abusivos. 

Assim,  uma  vez  praticados  em  desconformidade  com  os  princípios

jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade,  são inválidos os atos da CMED de

fixação inicial dos preços dos medicamentos apontados pelo TCU (item 1.3),  razão

pela  qual  merecem  ser declarados  nulos,  com a  consequente  nova  fixação  desses

preços,  desconsiderando-se  a  abusividade  dos  valores  praticados  pelas  empresas

farmacêuticas no momento da fixação original. 

2.3. DA POSSIBILIDADE DE AJUSTE NEGATIVO DE PREÇOS PELA CMED

No  tópico  acima,  demonstrou-se  a  ilegalidade  (por  irrazoabilidade  e

desproporcionalidade) dos atos que fixaram os preços dos fármacos com base apenas nos

valores praticados no mercado anteriormente a agosto de 2003. 

Entretanto, este não é o único problema detectado na atuação da CMED

no exercício de seu mister de regulação do mercado de medicamentos. 

Ao contrário, ver-se-á, também, que, a despeito de dispor de amplos

poderes  regulatórios,  a  CMED  não  vem  realizando  o  ajuste  extraordinário  de

preços  dos  medicamentos,  o  que  poderia  corrigir  ou,  ao  menos,  minimizar  as

distorções  provocadas  pela  fixação  inicial  abusiva  dos  preços  dos  fármacos

apontados pelo TCU.  

Nos  termos  do  art.  6º,  da  Lei  10.742/2013,  a  CMED  possui  amplos
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poderes de regulação, dentre eles a fixação e ajuste de preços de medicamentos, a saber: 

Art. 6º Compete à CMED, dentre outros atos necessários à consecução

dos objetivos a que se destina esta Lei:

I - definir diretrizes e procedimentos relativos à regulação econômica do

mercado de medicamentos;

II  -  estabelecer  critérios  para  fixação  e  ajuste de  preços  de

medicamentos;

III  -  definir,  com clareza,  os  critérios  para  a  fixação  dos  preços  dos

produtos novos e novas apresentações de medicamentos, nos termos do

art. 7º;

Ressalte-se que o poder de ajuste e de fixação de preços de medicamentos

são  figuras absolutamente distintas e recebem, por sua própria natureza, tratamento

diferenciado da Lei nº 10.742/200323. 

Com efeito, a fixação de preços funciona como uma atribuição inicial de

preço a um produto farmacêutico, razão pela qual só é cabível a “produtos novos e novas

apresentações”, consoante bem destacado pelo inciso III do artigo 6º. 

Já o ajuste de preços, como a própria palavra indica, é uma adequação

que  se  promove  sobre  o  preço  (já  fixado)  dos  produtos  farmacêuticos  e  visa  a

permitir a sua conformação com a realidade econômica e concorrencial. Trata-se,

desse  modo,  de  modalidade de regulação de preços  por excelência,  já  que  enseja

efetivo controle  sobre  o valor  de comercialização dos  medicamentos,  podendo servir

tanto para autorizar um aumento do preço (ajuste positivo) quanto para impor a sua

redução (ajuste negativo).

23 As  explicações  a  seguir  foram  extraídas,  em  grande  parte,  do  conjunto  de  Pareceres  da  AGU
anteriormente mencionados. No entanto, apenas a fim de facilitar a leitura e compreensão, optou-se por
não utilizar aspas, itálico e citações diretas.  
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Assim,  por  sua  própria  natureza,  o  ajuste  de  preços  é  aplicável  aos

produtos somente após terem seu preço inicial fixado, de modo que não há qualquer

empecilho (antes é da própria essência do instituto) que o ajuste de preços ocorra para os

produtos em plena comercialização.

Frise-se que o poder de efetuar ajustes de preços de medicamentos em

comercialização decorre diretamente do artigo 6°, II, que concedeu à CMED o poder de

intervir  sobre  o  mercado  farmacêutico  na  definição  (e  redefinição)  do  preço  dos

medicamentos.  Assim, a simples previsão do artigo 6º, II,  já autoriza a CMED a

desempenhar o poder regulatório na modalidade de ajuste de preços, não havendo

necessidade de alteração legislativa para tanto.

Ademais,  a  própria  adequação  do  mercado  à  realidade  econômica  e

concorrencial  é  um  poder-dever  da  CMED,  vez  que  não  lhe  é  dado  dispor  dessa

prerrogativa, de modo que,  uma vez configurada a situação de desequilíbrio entre o

preço do fármaco e a realidade de mercado, não só lhe cabe realizar o devido ajuste,

como é sua obrigação fazê-lo.

É  importante  esclarecer  que  o  ajuste  de  preço  de  um medicamento  -

sempre que identificada a necessidade pontual -  não se confunde com a possibilidade

de realizar o ajuste anual de preços de modo generalizado,  conforme previsão do

artigo 4° da Lei 10.742/200324.

24 Art. 4o As empresas produtoras de medicamentos deverão observar, para o ajuste e determinação de
seus preços, as regras definidas nesta Lei, a partir de sua publicação, ficando vedado qualquer ajuste em
desacordo com esta Lei. (Regulamento)

        § 1o O ajuste de preços de medicamentos será baseado em modelo de teto de preços calculado com
base em um índice, em um fator de produtividade e em um fator de ajuste de preços relativos intra-setor
e entre setores.

      § 2o O índice utilizado, para fins do ajuste previsto no § 1o, é o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

      § 3o O fator de produtividade, expresso em percentual, é o mecanismo que permite repassar aos
consumidores,  por  meio dos preços  dos medicamentos,  projeções  de  ganhos  de  produtividade  das
empresas produtoras de medicamentos.

          § 4o O fator de ajuste de preços relativos, expresso em percentual, é composto de duas parcelas:
         I - a parcela do fator de ajuste de preços relativos intra-setor, que será calculada com base no poder

de mercado, que é determinado, entre outros, pelo poder de monopólio ou oligopólio, na assimetria de
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Lembre-se que, conforme apurou o TCU,  em razão de estar tal ajuste

anual  de  preços  vinculado  à  inflação  (IPCA),  desde  a  instituição  da  CMED,

praticamente  todos  os  ajustes  realizados  foram  positivos (reajustes,  portanto),

consoante se observa da tabela abaixo (fls. 78-v/79 do IC 1.16.000.001479/2013-17):

informação e nas barreiras à entrada; e
       II - a parcela do fator de ajuste de preços relativos entre setores, que será calculada com base na

variação dos custos dos insumos, desde que tais custos não sejam recuperados pelo cômputo do índice
previsto no § 2o deste artigo.

        § 5o Compete à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, criada pelo art. 5o
desta Lei, propor critérios de composição dos fatores a que se refere o § 1o, bem como o grau de
desagregação  de tais  fatores,  seja  por produto,  por  mercado relevante  ou por grupos  de  mercados
relevantes, a serem reguladas até 31 de dezembro de 2003, na forma do art. 84 da Constituição Federal.

        § 6o A CMED dará transparência e publicidade aos critérios a que se referem os §§ 1o e 2o deste
artigo.

        § 7o Os ajustes de preços ocorrerão anualmente.
      § 8o O primeiro ajuste, com base nos critérios estabelecidos nesta Lei, ocorrerá em março de 2004,

considerando-se, para efeito desse ajuste:
        I - o preço fabricante do medicamento em 31 de agosto de 2003; e
        II - o IPCA acumulado a partir de setembro de 2003, inclusive.
      § 9o Excepcionalmente, o Conselho de Ministros da CMED poderá autorizar um ajuste positivo de

preços ou determinar um ajuste negativo em 31 de agosto de 2003, tendo como referência o preço
fabricante em 31 de março de 2003.
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Pois  bem.  Do  texto  da  Lei  10.742/2003,  percebe-se  que  a  atuação  do

Estado  na  limitação  dos  preços  dos  medicamentos  ocorre  em  dois  momentos:  a)

primeiro, na fixação do preço inicial de entrada de um medicamento novo no mercado,

ou seja, quando o laboratório deseja comercializar um novo princípio ativo ou uma nova

apresentação de um medicamento já comercializado; e b) segundo, no ajuste de preço

dos medicamentos já registrados, quando haverá duas formas possíveis de ser realizado,

a seguir descritas:

•  ajuste  pontual:  dar-se-á  quando  um  ou  alguns dos  fármacos  em

comercialização apresentarem preços que, por qualquer razão econômica

ou  mercadológica,  estiverem  em  desarmonia  com  o  equilíbrio  (de

mercado e/ou de consumo) que cabe à CMED preservar. Nesse caso, o

fator  utilizado  para  calcular  o  índice  de  ajuste  será  proporcional  ao

desequilíbrio  constatado,  não  havendo  um parâmetro  frio  e  estático

para sua definição;

•   ajuste  geral:  ocorrerá  anualmente e  de  modo indistinto a  todo  o

mercado, para adequação global dos preços praticados (em função da

presunção  de  sua  desconformidade  com as  modificações  temporais  de
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mercado) e possui fórmula definida (art. 4º) pelo texto da lei. 

Além disso, ao contrário do que ocorre com a fixação de preços (a qual

teve sua incidência expressamente resguardada para produtos cuja comercialização tenha

se  dado  posteriormente  à  edição  da  Lei  10.742/2003),  o  ajuste  de  preços  incide

indistintamente sobre todos os produtos em comercialização, não importando em

que momento tenham tido seu preço inicial fixado. 

De fato,  pela própria natureza da regulação econômica, o poder do

órgão regulador deve incidir à medida que as situações de desequilíbrio econômico

se  apresentem.  E  tais  situações,  é  importante  destacar,  não  são  contornáveis

unicamente pela fixação de um ajuste anual (ainda que negativo) sobre o preço dos

medicamentos, sendo certo que é possível e extremamente factível, a ocorrência de

circunstâncias que exijam uma intervenção imediata da CMED sobre o mercado

que regula, quando deverá utilizar-se do ajuste pontual (extraordinário) de preços.

Ressalte-se,  finalmente,  que,  embora  tenha  o  TCU  entendido  serem

necessárias  alterações  legislativas  no  modelo  regulatório  de  ajuste  dos  preços  dos

medicamentos previsto na Lei nº 10.742/2003, o que demonstramos aqui é que o ajuste

pontual  de  preços  já  é  previsto  pelo  art.  6º,  II,  do  referido  diploma legal,  não

estando vinculado à mesma fórmula de que trata o art. 4º. 

Esse, aliás, é também o entendimento da própria Advocacia-Geral da

União, que  já  se  manifestou  pela  possibilidade  de  ajuste  extraordinário  (negativo  e

positivo) de preços pela CMED, sem a necessidade de alteração da Lei 10.742/200325. 

Assim, é plenamente possível e desejável, com base  no já estabelecido

dever legal da CMED, a realização de ajustes pontuais nos preços dos medicamentos

(mormente  quando  se  revelem  abusivos),  com  a  desvinculação  desses  ajustes  da

inflação como único critério, e a realização de revisões periódicas a partir de critérios

25 Conforme Parecer/GABIN/CONJUR/MS/FB Nº 362/2010; Parecer nº 1570/2010-AGU/CONJUR-
MS/AVA e Parecer nº 01008/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU
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como comparação internacional, variação cambial e custo dos diferentes tratamentos,

além  da  readequação  da  metodologia  de  cálculo  do  fator  de  preços  relativos

intrassetor, a fim de considerar o real poder de mercado, exatamente como já sugerido

pelo TCU na auditoria operacional referida. 

Lembremos novamente que a regulação do mercado de medicamentos é

de extrema importância para o país, pois, por meio dela, é possível garantir o acesso da

população  aos  tratamentos  de  saúde.  Entretanto,  tal  regulação  precisa  ser  efetiva,

impondo limites ao exercício do poder de mercado pelos laboratórios e  impedindo a

prática de preços abusivos.

Sabe-se, contudo, que  não há vontade política alguma de concretizar

tais  ajustes  extraordinários,  tampouco  eventual  nova  fixação  de  preços  inicial

(revisão) em função de não corresponderem, à data em que foram fixados, à realidade do

mercado, sobretudo internacional. 

É  que  a  indústria  farmacêutica,  sendo  extremamente  poderosa,  opera,

obviamente, em todos os canais políticos possíveis, contra a possibilidade de a CMED

exercer, de modo pleno e eficaz, seu poder regulador. Prova disso é o arquivamento do

projeto de lei do Senado que esclareceria o poder regulador da CMED no que tange à

matéria (embora, a nosso sentir, as alterações legislativas por ele propugnadas não sejam

de fato necessárias para que a CMED cumpra seu poder-dever, visão esta compartilhada

pela Advocacia_Geral da União, conforme pareceres já citados).

Ao mesmo tempo,  a consulta pública realizada pela CMED em 2016,

no  intuito  de  regulamentar  hipóteses  para  o  ajuste  extraordinário  de  preços  de

medicamentos,  ainda  que  venha  a  ser  convertida  em Resolução  pelo  colegiado  (não

havendo sequer previsão para tanto), não resolverá todas as questões aqui manejadas,

principalmente  porque  não  redundará  no  reconhecimento  da

inadequação/abusividade da fixação inicial dos preços dos medicamentos apontados
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pelo TCU (item 1.3) e,  assim, não servirá para autorizar nova fixação de preços

(revisão do preço inicial) tampouco ajustes extraordinários desses preços, com base

em  critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade  (comparação  internacional,

variação cambial, custo dos diferentes tratamentos, readequação da metodologia de

cálculo  do  fator  de  preços  relativos  intrassetor,  consideração  do  real  poder  de

mercado etc).

Por tudo isto é que se acredita que somente uma determinação firme do

Poder Judiciário pode compelir o poder público (a CMED, especificamente) a cumprir

efetiva e eficazmente o seu poder-dever, conferido pela Lei 10.742/2003, impondo-se-lhe

a obrigação de realizar uma revisão criteriosa dos preços abusivos fixados inicialmente

para  os  medicamentos  apontados  pelo  TCU no item 1.3.,  ou,  ainda,  a  realização  de

ajustes extraordinários nos preços desses e de quaisquer outros medicamentos que se

apresentem igualmente abusivos, a partir dos critérios acima citados.  

2.4. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Com  o  advento  da  Constituição  Federal  de  1988,  ampliaram-se  as

atribuições do Ministério Público, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Assim dispõem os arts. 127 e 129 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

II  -  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de

58



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE SEGURIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as

medidas necessárias à sua garantia. 

III  -  Promover  o inquérito  civil  e  ação civil  pública para  a proteção do

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos

e coletivos.

(...)

Nesse mesmo sentido, o E. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso

de Mello, ensina:

Com a reconstrução da ordem constitucional, emergiu o MP sob o signo da

legitimidade democrática. Ampliaram-se-lhe as atribuições; dilatou-se-lhe a

competência; reformularam-se-lhe os meios necessários à consecução de sua

destinação constitucional; atendeu-se, finalmente, a antiga reivindicação da

própria  sociedade  civil.  Posto  que  o  MP não  constitui  órgão  ancilar  do

governo, instituiu o legislador constituinte um sistema de garantias destinado

a proteger o membro da instituição e a própria instituição, cuja autuação

autônoma  configura  a  confiança  de  respeito  aos  direitos,  individuais  e

coletivos, e a certeza de submissão dos Poderes à lei. RTJ 147/161.

A Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União,

por sua vez, estabelece que:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: 

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

a) a proteção dos direitos constitucionais;

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

c)  a  proteção  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e  coletivos,

relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao
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idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e

coletivos;

A  presente  ação  tem  por  objetivo  primordial  a  proteção  do  direito

constitucional  à  saúde  e  à  vida,  garantido  e  tutelado  por  farta  legislação  infra-

constitucional, que concretiza, na assistência farmacêutica, uma das prestações devidas

pelo Estado a todos os cidadãos, de forma igualitária. 

Sucede  que,  para  o  pleno  atingimento  da  finalidade  principal  desta

demanda, faz-se necessário lançar mão de pretensões jurídicas de distintos matizes, ora

fundamentadas  no  direito  do  consumidor em  sentido  amplo  (acesso  de  todos  a

medicamentos essenciais  a preços não abusivos,  nos termos do art.  39,  X, da Lei n°

8078/90), ora fulcradas no direito  econômico (exercício do poder-dever da CMED de

regulação econômica do mercado de medicamentos, consistente, entre outros aspectos,

na  realização de revisão extraordinária  dos  preços,  nos  termos  do art.  6º,  II,  da  Lei

10.742/2003). Sem dúvida, tais pretensões encerram interesses difusos por excelência,

contemplados nos incisos II, IV e VIII do art. 1º da Lei nº 7.347/85, pois os pedidos a

seguir formulados têm como norte, em última análise, beneficiar, de modo uniforme, a

coletividade de usuários do Sistema Único de Saúde, em suas diversas esferas, pois

atinam à preservação dos recursos públicos destinados ao financiamento do sistema. 

Assim, certo que é função institucional do Ministério Público defender os

direitos constitucionais e os interesses coletivos lato sensu, de que é exemplo marcante o

direito à saúde,  sendo os respectivos serviços, também por dicção constitucional, de

relevância pública, resta claro que tem o órgão legitimidade para veicular a matéria na

presente Ação Civil Pública.

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA
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O  novo  Código  de  Processo  Civil  possibilita  a  concessão  de  tutela

provisória de urgência na hipótese prevista no art. 300, do novo CPC, in verbis:

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco

ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência,  o juiz pode,  conforme o

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos

que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se

a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§  2º  A  tutela  de  urgência  pode  ser  concedida  liminarmente  ou  após

justificação prévia.

§ 3º  A tutela  de  urgência  de natureza  antecipada não será  concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na presente ação, pretende-se tutela provisória de urgência em face da

requerida CMED, a fim de que seja compelida a realizar o ajuste extraordinário dos

preços dos 43 medicamentos listados, a partir de critérios utilizados para fixação de

preço  de  novos  medicamentos,  bem  como  poder  de  mercado,  comparação

internacional,  variação  cambial  e  custo  dos  diferentes  tratamentos,  a  fim  de

garantir que os preços mantenham-se em patamares adequados.

Aplicando-se o direito à espécie, verifica-se que estão preenchidos todos

os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência ora requerida.

Com efeito, a probabilidade do direito decorre da existência de previsão

legal (art. 6º, II, da Lei 10.742/2003) que autoriza a Câmara de Regulação do Mercado de

Medicamentos a efetuar ajustes periódicos e eventuais nos preços dos medicamentos,

inclusive negativos, o que não vêm ocorrendo na prática, gerando gastos excessivos -
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na casa dos bilhões de reais - para os cofres federais, estaduais e municipais, além de

sobrepreço  para  o  consumidor  final,  muitas  vezes  inviabilizando  o  seu  acesso  ao

tratamento de saúde medicamentoso. 

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, está

caracterizado igualmente, pois aguardar o desenrolar de todo o trâmite processual para só

então,  em  sentença  de  mérito,  obter-se  um  provimento  que  determine  à  CMED  a

adequação dos preços, nos termos acima vindicados, implicará incremento intenso do

dano causado continuamente aos poderes públicos, em virtude dos preços abusivos

que  continuarão  a  ser  praticados  pelas  empresas  nas  vendas  dos  fármacos,  o  que,

consequentemente, prosseguirá impedindo que estes recursos sejam utilizados em outras

ações de saúde, com evidente prejuízo para todos os usuários do SUS. 

Por outro lado, os preços de venda ao consumidor continuarão igualmente

excessivos,  prejudicando  também  o  acesso  privado  dos  cidadãos  a  dezenas  de

medicamentos.

Por derradeiro, a reversibilidade do provimento judicial a ser exarado em

caráter  de  urgência  é  manifesta,  eis  que,  em sendo julgada  improcedente  a  presente

demanda,  a  qualquer  momento  poderão  os  preços  retornar  aos  patamares  anteriores,

aplicando-se as tabelas existentes atualmente.

Assim,  atendidos  todos  os  requisitos  legais  previstos,  é  de  rigor  a

concessão da  tutela de urgência, para que  seja determinado  à União, por meio da

CMED, sob pena de multa cominatória a ser prudentemente arbitrada por esse d.

Juízo,  que realize,  no prazo de 180 dias, o  ajuste extraordinário nos preços dos 43

medicamentos  apontados  pelo  TCU  como  abusivos,  estando  acima  da  média

internacional  (conforme Relatório  de  Auditoria  Operacional  que  deu origem ao

Acórdão 3016/2012, item 1.3 desta inicial), exercendo plenamente os poderes que lhe

foram conferidos pela Lei 10.742/2003,  a partir de critérios utilizados para fixação de
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preço de novos medicamentos, bem como poder de mercado, comparação internacional,

variação cambial e  custo dos diferentes  tratamentos,  a  fim de garantir  que os preços

mantenham-se em patamares adequados.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer:

a) a autuação desta inicial, juntamente com os documentos que a instruem

(autos do Inquérito Civil nº 1.16.000.001479/2013-17 – volumes I e II);

b) a citação da requerida, para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze)

dias, sob pena de revelia;

c) a concessão da  tutela de urgência provisória, a fim de determinar  à

União, por meio da CMED, que realize, no prazo de 180 dias, sob pena

de  multa cominatória a ser prudentemente arbitrada por esse d. Juízo,

ajuste extraordinário nos preços dos 43 medicamentos apontados pelo

TCU  como  abusivos  e   acima  da  média  internacional  26,  exercendo

26 Cloreto de Sódio - Baxter 1000 ml; Trastuzumabe – H0erceptin 440 mg; Adalimumabe – Humira 40
mg / 0,8 ml; Atorvastatina Cálcica – Lipitor 20 mg; Infliximabe – Remicade 100 mg; Mesilato de
Imatinibe – Glivec 400 mg; Etanercepte – Enbrel 50 mg/ml; Rituximabe – Mabthera 500 mg - 50 ml;
Olanzapina – Zyprexa 10 mg; Toxina Botulínica Tipo A – Botox 100 UI; Oseltamivir – Tamiflu 75 mg;
Rosuvastatina – Crestor 10 mg;  Betainterferona 1a – Rebif 44 mcg/ml;  Fumarato de Quetiapina –
Seroquel 200 mg; Bevacizumabe – Avastin 25 mg/ml; Omeprazol – Losec Mups 20 mg; Rivastigmina
– Exelon 3 mg; Levotiroxina Sódica – Euthyrox 75 mcg; Meropeném – Meronem 1000 mg; Tacrolimo
– Prograf 1 mg; Micofenolato de Sódio – Myfortic 360 mg; Enxoparina Sódica – Clexane 40 mg;
Etinilestradiol + Drospirenona – Yaz 3 mg / 0,2 mg; Tadalafila – Cialis 20 mg; Acetato de Gosserrelina
– Zoladex LA 10,8 mg; Clavulanato de Potássio + Amoxicilina Triidratada - Clavulin BD 875/125mg;
Oxalato de Escitalopram – Lexapro 10 mg; Pantoprazol – Pantozol 40 mg; Acetato de Ciproterona +
Etinilestradiol – Diane 35 2mg + 0,035mg; Esomeprazol Magnésio – Nexium 40 mg; Somatropina –
Saizen 4 UI / 1,33 mg; Clonazepam – Rivotril 2 mg; Budesonida – Budecort Aqua 64 mcg; Cloridrato
de  Metformina  –  Glifage  500  mg;  Glicose  -  Solução  de  Glicose  B.  Braun  50mg/ml  500ml;
Candesartana - Atacand 16 mg; Propofol – Diprivan 10mg/ml 50 ml; Isotretinoína – Roacutan 20 mg;
Insulina Humana – Novolin 100 UI/ml 10ml; Ácido Acetilsalicílico – Aspirina 100 mg; Pemetrexede
Dissódico  –  Alimta  500  mg;  Ácido  Zoledrônico  –  Zometa  4mg  5ml;  Acetato  de  Octreotida  -
Sandostatin Lar 20 mg
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plenamente os poderes que lhe foram conferidos pela Lei 10.742/2003,  a

partir  de  critérios  utilizados  para  fixação  de  preço  de  novos

medicamentos,  bem  como  poder  de  mercado,  comparação

internacional, variação cambial e custo dos diferentes tratamentos, a

fim  de  garantir  que  os  preços  mantenham-se  em  patamares

adequados.

d) em julgamento de mérito, a procedência total da presente ação, para:

d.1) declarar  o  poder-dever     da  CMED     para  realizar  ajustes

extraordinários  (positivos  ou  negativos)  nos  preços  de  quaisquer

medicamentos (e não apenas dos citados no item 1.3. desta inicial) ,  a

partir dos critérios utilizados para fixação inicial de preços de novos

medicamentos,  bem  como  de  poder  de  mercado,  comparação

internacional,  variação  cambial  e  custo  dos  diferentes  tratamentos,

sempre que identificada a necessidade pontual, e  em todos os casos de

comprovada  abusividade,  bem  como  naqueles  em  que  os  preços

brasileiros  sejam  maiores  do  que  a  média  praticada  no  mercado

internacional,  a  fim  de  garantir  que  os  preços  mantenham-se  em

patamares adequados;

d.2) declarar  a  nulidade,  por  abusividade,  da  fixação  dos  preços

iniciais  dos    43  medicamentos  apontados  pelo  TCU  como  estando

acima  da  média  internacional  27 (item  1.3  desta  inicial)  e,

27 Cloreto de Sódio - Baxter 1000 ml; Trastuzumabe – Herceptin 440 mg; Adalimumabe – Humira 40
mg / 0,8 ml; Atorvastatina Cálcica – Lipitor 20 mg; Infliximabe – Remicade 100 mg; Mesilato de
Imatinibe – Glivec 400 mg; Etanercepte – Enbrel 50 mg/ml; Rituximabe – Mabthera 500 mg - 50 ml;
Olanzapina – Zyprexa 10 mg; Toxina Botulínica Tipo A – Botox 100 UI; Oseltamivir – Tamiflu 75 mg;
Rosuvastatina – Crestor 10 mg;  Betainterferona 1a – Rebif 44 mcg/ml;  Fumarato de Quetiapina –
Seroquel 200 mg; Bevacizumabe – Avastin 25 mg/ml; Omeprazol – Losec Mups 20 mg; Rivastigmina
– Exelon 3 mg; Levotiroxina Sódica – Euthyrox 75 mcg; Meropeném – Meronem 1000 mg; Tacrolimo
– Prograf 1 mg; Micofenolato de Sódio – Myfortic 360 mg; Enxoparina Sódica – Clexane 40 mg;
Etinilestradiol + Drospirenona – Yaz 3 mg / 0,2 mg; Tadalafila – Cialis 20 mg; Acetato de Gosserrelina
– Zoladex LA 10,8 mg; Clavulanato de Potássio + Amoxicilina Triidratada - Clavulin BD 875/125mg;
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consequentemente, condenar a UNIÃO (CMED) à obrigação de realizar

novas definições iniciais     desses mesmos, no prazo de 01 ano, sob pena

de multa cominatória a ser prudentemente arbitrada por esse d. Juízo,

a  partir  de  critérios  utilizados  para  fixação  de  preço  de  novos

medicamentos,  bem  como  poder  de  mercado,  comparação

internacional, variação cambial e custo dos diferentes tratamentos, a

fim  de  garantir  que  os  preços  mantenham-se  em  patamares

adequados;

d.3) confirmar a tutela de urgência ora requerida, para determinar à

UNIÃO, por meio da CMED,  que realize,  no prazo de 180 dias,  sob

pena de  multa  cominatória a  ser  prudentemente  arbitrada  por  esse  d.

Juízo,  ajuste  extraordinário  nos  preços  dos  43  medicamentos

apontados pelo TCU como abusivos e  acima da média internacional  28,

Oxalato de Escitalopram – Lexapro 10 mg; Pantoprazol – Pantozol 40 mg; Acetato de Ciproterona +
Etinilestradiol – Diane 35 2mg + 0,035mg; Esomeprazol Magnésio – Nexium 40 mg; Somatropina –
Saizen 4 UI / 1,33 mg; Clonazepam – Rivotril 2 mg; Budesonida – Budecort Aqua 64 mcg; Cloridrato
de  Metformina  –  Glifage  500  mg;  Glicose  -  Solução  de  Glicose  B.  Braun  50mg/ml  500ml;
Candesartana - Atacand 16 mg; Propofol – Diprivan 10mg/ml 50 ml; Isotretinoína – Roacutan 20 mg;
Insulina Humana – Novolin 100 UI/ml 10ml; Ácido Acetilsalicílico – Aspirina 100 mg; Pemetrexede
Dissódico  –  Alimta  500  mg;  Ácido  Zoledrônico  –  Zometa  4mg  5ml;  Acetato  de  Octreotida  -
Sandostatin Lar 20 mg

28 Cloreto de Sódio - Baxter 1000 ml; Trastuzumabe – Herceptin 440 mg; Adalimumabe – Humira 40
mg / 0,8 ml; Atorvastatina Cálcica – Lipitor 20 mg; Infliximabe – Remicade 100 mg; Mesilato de
Imatinibe – Glivec 400 mg; Etanercepte – Enbrel 50 mg/ml; Rituximabe – Mabthera 500 mg - 50 ml;
Olanzapina – Zyprexa 10 mg; Toxina Botulínica Tipo A – Botox 100 UI; Oseltamivir – Tamiflu 75 mg;
Rosuvastatina – Crestor 10 mg;  Betainterferona 1a – Rebif 44 mcg/ml;  Fumarato de Quetiapina –
Seroquel 200 mg; Bevacizumabe – Avastin 25 mg/ml; Omeprazol – Losec Mups 20 mg; Rivastigmina
– Exelon 3 mg; Levotiroxina Sódica – Euthyrox 75 mcg; Meropeném – Meronem 1000 mg; Tacrolimo
– Prograf 1 mg; Micofenolato de Sódio – Myfortic 360 mg; Enxoparina Sódica – Clexane 40 mg;
Etinilestradiol + Drospirenona – Yaz 3 mg / 0,2 mg; Tadalafila – Cialis 20 mg; Acetato de Gosserrelina
– Zoladex LA 10,8 mg; Clavulanato de Potássio + Amoxicilina Triidratada - Clavulin BD 875/125mg;
Oxalato de Escitalopram – Lexapro 10 mg; Pantoprazol – Pantozol 40 mg; Acetato de Ciproterona +
Etinilestradiol – Diane 35 2mg + 0,035mg; Esomeprazol Magnésio – Nexium 40 mg; Somatropina –
Saizen 4 UI / 1,33 mg; Clonazepam – Rivotril 2 mg; Budesonida – Budecort Aqua 64 mcg; Cloridrato
de  Metformina  –  Glifage  500  mg;  Glicose  -  Solução  de  Glicose  B.  Braun  50mg/ml  500ml;
Candesartana - Atacand 16 mg; Propofol – Diprivan 10mg/ml 50 ml; Isotretinoína – Roacutan 20 mg;
Insulina Humana – Novolin 100 UI/ml 10ml; Ácido Acetilsalicílico – Aspirina 100 mg; Pemetrexede
Dissódico  –  Alimta  500  mg;  Ácido  Zoledrônico  –  Zometa  4mg  5ml;  Acetato  de  Octreotida  -
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exercendo  plenamente  os  poderes  que  lhe  foram  conferidos  pela  Lei

10.742/2003,  a partir de critérios utilizados para fixação de preço de

novos  medicamentos,  bem  como  poder  de  mercado,  comparação

internacional, variação cambial e custo dos diferentes tratamentos, a

fim  de  garantir  que  os  preços  mantenham-se  em  patamares

adequados.

Embora o mérito da demanda consista basicamente de questões de direito,

o Ministério Público Federal protesta pela produção de todas as provas processualmente

admitidas,  tais  como  posteriores decisões  do TCU em monitoramento ao Acórdão nº

Acórdão nº 3016/2012 e procedimentos correlatos (já requisitadas por meio do Ofício nº

561/2017 – LLO/PRDF/MPF, conforme fl. 314, do Inquérito Civil que instrui a presente)

e outras a serem especificadas futuramente, caso se mostrem necessárias.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Brasília, 10 de fevereiro de 2017.

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA

Procuradora da República

Sandostatin Lar 20 mg
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