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NOTA TÉCNICA Nº 15/2020/DEE/CADE 

Processo nº 08027.000240/2020-70 

Tipo de Processo: Demanda Externa: Órgãos do Poder Executivo 

EMENTA: Trata-se de solicitação feita ao Departamento de Estudos Econômicos do CADE, pelo 
Gabinete da Presidência, conforme Despacho Ordinatório (DOCSEI 0737173). No referido Despacho, 
solicitam-se subsídios técnicos para resposta ao Oficio Nº 678/2020/AFEPAR/MJ (DOCSEI 0736896) 
que busca manifestação do CADE sobre o Projeto de Lei nº 881, de 2020, de autoria do Senador 
Randolfe Rodrigues - REDE/AP, que "Dispõe sobre o congelamento de preços de medicamentos 
durante a vigência da Pandemia de Coronavírus" . Apresentação de parecer mostrando notas de 
cautela e possíveis efeitos adversos sociais ao se estabelecer o congelamento almejado, tendo em 
vista que já existe regulação especifica sobre precificação de fármaco e, embora seja bem 
intencionado o referido projeto, eventual sobreposição de políticas de precificação teria o condão de 
reforçar aspectos não-isonômicos nas relações comerciais atuais. 

Versão: Acesso público 

1. Introdução

Trata-se de solicitação feita ao Departamento de Estudos Econômicos do CADE, pelo Gabinete da Presidência, 
conforme Despacho Ordinatório (DOCSEI 0737173). No referido Despacho, solicitam-se subsídios técnicos 
para resposta ao Ofício Nº 678/2020/AFEPAR/MJ (DOCSEI 0736896) que busca manifestação do CADE sobre o 
Projeto de Lei nº 881, de 2020, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues - REDE/AP, que "Dispõe sobre o 
congelamento de preços de medicamentos durante a vigência da Pandemia de Coronavírus" . 

A presente Nota Técnica buscará abordar tais questões. 

Frise-se que o DEE já se debruçou sobre este tema referente à regulação de preços de medicamentos e já fez 
considerações sobre o atual sistema, conforme documentado nas seguintes notas técnicas: 

• Nota Técnica 41/2015/DEE/CADE (no âmbito do Processo Administrativo 08700.001180/2015-56 -
DOCSEI 0106250)

• Nota Técnica 16/2019/DEE/CADE (no âmbito do Acordo de Cooperação CADE/ANVISA - Vide Anexo
08700.002686/2019-14 - DOCSEI 0619109)

• Nota Técnica 2/2020/DEE/CADE (no âmbito da Consulta Pública 76 da ANS - DOCSEI 0710393)

• Nota Técnica 12/2020/DEE/CADE (no âmbito do processo 08012.011875/2010-90 referente à
Cooperação Técnica do CADE com Ministério Público do Paraná - DOCSEI 0732359)

Caso se busque uma visão mais ampla sobre o tema, sugere-se a leitura do referido material, que poderá 
auxiliar a compreender o contexto atual do debate regulatório, bem como poderá complementar este debate 
mais amplo sobre a viabilidade e oportunidade de eventual congelamento de preços de fármacos. 














