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RECOMENDAÇÃO Nº 10/2020 
 

Recomenda aos comerciantes do setor farmacêutico 
dos Municípios de Parintins/AM,  
Barreirinha/AM, Nhamundá/AM e Boa Vista do 
Ramos/AM o não aumento injustificado e abusivo 
no preço dos medicamentos no contexto de 
enfrentamento do Estado de Emergência e de 
Calamidade Pública decretado pelo Governo do 
Estado do Amazonas (Decreto n° 42.061, de 16 de 
março de 2020 e Decreto no 42.106, de 24 de 
março de 2020), em razão da pandemia de 
Coronavírus (Covid-19), a fim de se evitar o 
acionamento judicial coletivo em virtude de 
eventuais práticas abusivas, com fulcro na Lei 
Estadual no 5.145/2020. E, por fim, a fiscalização, 
pelas Prefeitura Municipais, quanto à matéria. 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, presentada pela Defensora e 
pelo Defensor Público que a esta subscrevem, com fundamento no artigo 134 da 
Constituição da República, artigo 1° da Lei Complementar Federal 80/1994, artigo 1° da Lei 
Complementar Estadual no 01/90; 

 
CONSIDERANDO a declaração da OMS de estado de pandemia em relação ao NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID 19), doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e a 
decretação de Estado de Emergência e de Calamidade Pública (Decreto no 42.061, de 16 de 
março de 2020 e Decreto no 42.106, de 24 de março de 2020); 

 
CONSIDERANDO a importância da utilização do instrumento da recomendação pela 
Defensoria Pública sempre que houver a constatação ou a possibilidade de violações de 
direitos de vulneráveis, conforme se depreende da análise do artigo 134 da Constituição da 
República; 

 
CONSIDERANDO que o artigo 4º, incisos II e X, da LC 80/94, aponta que são funções 
institucionais da Defensoria Pública a promoção prioritária da solução extrajudicial de 
conflitos, bem como a realização da mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos 
necessitados; 
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CONSIDERANDO que o art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como 
princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

 
CONSIDERANDO que o art. 4º, IV, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como 
princípio a educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus 
direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

 
CONSIDERANDO que o art. 4º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como 
princípio a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de 
consumo; 

 
CONSIDERANDO que o art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como 
direito dos consumidores a proteção contra práticas abusivas ou impostas no fornecimento 
de produtos e serviços; 

 
CONSIDERANDO que o art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como 
prática abusiva o ato de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

 
CONSIDERANDO que o art. 39, X, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como 
prática abusiva o ato de elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços; 
 
CONSIDERANDO que a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (CMED)1, 
estabelece limites para preços de medicamentos, adota regras que estimulam a concorrência 
no setor, monitora a comercialização e aplica penalidades quando suas regras são 
descumpridas; 
 
CONSIDERANDO que a CMED estabelece os preços máximos de medicamentos por 
princípio ativo, especificando o Preço Máximo ao Consumidor (PMC)2; 
 
CONSIDERANDO que até o ajuste de preços nos medicamentos, previsto para o mês de 
abril de 2020, está suspenso por efeito de medida provisória (MP nº 933 de 20203); 

                                                   
1 A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) é o órgão interministerial responsável pela 
regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil e a Anvisa exerce o papel de Secretaria-Executiva 
da Câmara. 
 
Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/cmed  
 
2 Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos 
 
3 A referida medida provisória suspende, pelo prazo de sessenta dias, o ajuste anual de preços de medicamentos 
para o ano de 2020, previsto na Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, em razão dos efeitos da Emergência em 
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CONSIDERANDO que o art. 56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor trazem 
a previsão de diversas sanções administrativas a serem utilizadas em caso de infrações 
administrativas, dentre elas, a de multa ao estabelecimento comercial; 

 
CONSIDERANDO que, no dia 26.03.2020 foi sancionada a Lei Estadual no 5.145/2020, 
que estabelece em seu art. 1º, caput, que “Fica vedada a majoração, sem justa causa, do 
preço de produtos ou serviços, no âmbito do Estado do Amazonas, durante o período em 
que estiver em vigor o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde, referente 
ao novo coronavírus - COVID-19”; 

 
CONSIDERANDO, por fim, que há notícias reiteradas trazidas pela população da 
microrregiçao do Baixo Amazonas (incluídos na área de atuação deste polo defensorial:  
Municípios de Parintins/AM,  Barreirinha/AM, Nhamundá/AM e Boa Vista do 
Ramos/AM), no sentido de que houve aumento exacerbado de vários medicamentos, 
especialmente aqueles relacionados ao combate à doença COVID-194. 
 
 

RESOLVE: 
 
RECOMENDAR ao setor de comércio farmacêutico o não aumento injustificado e abusivo 
no preço de medicamentos nos Municípios de Parintins/AM,  Barreirinha/AM, 
Nhamundá/AM e Boa Vista do Ramos/AM, confiando-se no bom senso e no espírito de 
coletividade como solução extrajudicial, sob pena de ajuizamento de ação coletiva em caso 

                                                                                                                                                                               
Saúde Pública de Importância Nacional, declarada pelo Ministério da Saúde nos termos do disposto no Decreto 
nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, em decorrência da infecção humana causada pelo coronavírus SARS-CoV2. 
 
Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141347  
 
4 A título exemplificativo, imagem de comprovante de compra do medicamento azitromicina (um único 
comprimido vendido a R$ 10,00), adquirido recentemente em Parintins/AM: 
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de persistência na aplicação dos valores abusivos noticiados pela população; 
 
RECOMENDAR aos Municípios de Parintins/AM,  Barreirinha/AM, Nhamundá/AM e 
Boa Vista do Ramos/AM, a fiscalização permanente quanto às denúncias apresentadas 
pela população, utilizando-se do sistema de proteção ao consumidor e das medidas 
necessária e razoáveis que se façam necessárias para o combate à prática abusiva; 
 
Remeta-se cópia desta Recomendação à Câmara de Regulação de Mercado de 
Medicamentos (CMED), para as providências pertinentes; 
 
Remeta-se cópia desta Recomendação à Federação das Câmaras de Lojistas do Amazonas 
(FCDL Amazonas), para as providências pertinentes; 
 
Remeta-se cópia desta Recomendação às Prefeituras de Parintins/AM,  Barreirinha/AM, 
Nhamundá/AM e de Boa Vista do Ramos/AM, para que tomem ciência da presente e 
acionem os órgãos de proteção ao consumidor, com o objetivo de que a recomendação 
ganhe publicidade perante os cidadãos dos municípios, concedendo-se o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para resposta de aceite da medidda, a ser remetida para o endereço 
eletrônico: dpe.polozecapontes@gmail.com. 

 
Remeta-se cópia desta Recomendação às rádios comunitárias de Parintins/AM,  
Barreirinha/AM, Nhamundá/AM e de Boa Vista do Ramos/AM. 

 
À população de Parintins/AM, Barreirinha/AM, Nhamundá/AM e de Boa Vista do 
Ramos/AM, fica disponibilizado o telefone (92) 98455-6153 (Whatsapp) para o 
fornecimento de eventuais informações adicionais quanto ao assunto ora abordado. 

 

Parintins/AM, 13 de maio de 2020. 

 

 
GABRIELA FERREIRA GONÇALVES 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

 
 

LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO CARDOSO 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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