
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

PORTARIA Nº PGR/MPF-CADE Nº 1, DE 14 DE ABRIL DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio de sua representante junto ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no exercício das atribuições 

constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da 

Constituição Federal; no artigo 5°, inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar n° 75/93;  

CONSIDERANDO que 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;  

CONSIDERANDO, também, que é função institucional do Ministério Público Federal 

zelar pelo efetivo respeito aos serviços de relevância pública dos quais dependem os direitos 

assegurados na Constituição Federal de 1988, bem como pela observância dos princípios 

constitucionais relativos à atividade econômica;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 170, dispõe que a ordem 

econômica possui fundamento na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o 

fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, 

dentre outros, os princípios da livre concorrência e a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO, ainda, a determinação constitucional no sentido de que a legislação 

deve reprimir o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação 

da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4º);  

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529/2011, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência, dispondo sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica, orientada pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, livre 

concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do 

poder econômico, nela estando prevista a atuação de um Ofício permanente junto ao Cade 

(artigo 20);  

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou, em manifestação 

pública datada de 11/03/2019, que a doença causada pelo coronavírus (COVID-19) atingiu o 

nível de pandemia, tendo se alastrado por todos os continentes;  
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CONSIDERANDO que, em função da pandemia de COVID-19, houve forte aumento 

da demanda por produtos de higiene e de proteção individual, como forma de prevenir a 

transmissão da doença no interesse doméstico e pessoal;  

CONSIDERANDO que muitos destes mesmos produtos, como máscaras hospitalares e 

álcool gel, apesar de consumidos no nível das famílias, são, por vezes, de uso obrigatório para 

a proteção dos profissionais da saúde;  

CONSIDERANDO que, no que concerne ao interesse coletivo, o uso contínuo de 

alguns destes produtos é altamente recomendável, de modo a retardar a saturação do sistema 

de saúde; 

CONSIDERANDO que, no âmbito dos estabelecimentos hospitalares, houve também 

aumento da demanda de produtos especificamente ligados ao tratamento da doença, como por 

exemplo, respiradores; 

CONSIDERANDO que, em decorrência destas interações sociais complexas que vêm 

envolvendo os produtos de proteção, higiene e tratamento durante a pandemia, e da sua 

repentina escassez no mercado, criou-se um cenário econômico favorável para que empresas 

do setor de insumos possam aumentar preços e lucros de forma arbitrária e abusiva, 

prejudicando uma gama ampla de envolvidos, desde o consumidor e cidadão, os prestadores 

de serviços de saúde, os empregados por eles contratados, o poder público e até, no limite, a 

incolumidade da própria sociedade; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº. 174, de 4 de julho 

de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o 

instrumento próprio da atividade-fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das 

cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de 

forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a tutela de 

interesses individuais indisponíveis; e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito 

civil; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para acompanhamento de eventuais 

irregularidades decorrentes da situação excepcional e subitânea na elevação da demanda de 

produtos médico-hospitalares, e no comportamento de preços e oferta correlatos, de modo a 

eventualmente subsidiar possíveis ações, futuras ou contemporâneas à crise do COVID-19, 

em defesa da concorrência e do melhor interesse do consumidor. 

Para tanto, determina-se, como providências iniciais a serem tomadas ("a" e "b"), e, 

futuramente, ao longo do acompanhamento a ser desenvolvido ("c', "d" e "e"), o seguinte: 

a) a autuação desta portaria como peça inaugural de procedimento administrativo 

(Instrução Normativa SG/MPF nº11/2016, artigo3º c/c Resolução CNMP nª174/2017, artigo 
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9ª) e sua imediata publicação (Resolução CSMPF nª 87/2006, artigo 16, §1º, inciso I c/c 

Resolução CNMP nº174/2017, artigo 9º); 

b) que se anexem ao procedimento administrativo, concomitantemente à sua 

instauração, cópia do Procedimento Preparatório nº 08700.001354/2020-48, em trâmite no 

Cade, e cópia do Procedimento Preparatório cadastrado no Sistema Único sob a etiqueta 

1.22.024.000025/2020-74, instaurado pela Procuradoria da República no Município de 

Viçosa/Ponte Nova; 

c) a inserção de outros documentos de que se tiver conhecimento e que sejam 

relacionados à matéria, como decisões judiciais ou administrativas, notícias de veículos 

especializados e outros; 

d) o acompanhamento de procedimentos em trâmite no Cade a respeito do tema, em 

particular o de nº 08700.001354/2020-48, em frequência semanal ou inferior, dos quais se 

obterão cópias de decisões e possíveis acordos ou protocolos firmados, entre outros 

documentos que se julgar pertinentes; 

e) a constante interface com os Ministérios Públicos estaduais e federal, solicitando 

informações sobre eventuais questões relacionadas a este tema no âmbito específico da 

atuação de cada um, e, de outro lado, remetendo notícias do andamento atualizado dos 

procedimentos em trâmite no Cade e prestando, de modo geral, todo tipo de auxílio que se 

entenda útil ou seja demandado 

 

 

SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI 

Subprocuradora-Geral da Repúblical 

Representante do Ofício junto ao Cade 

 

 

Este t exto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 16 abr. 2020. Caderno 

Extrajudicial, p. 1. 
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