
 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 018.120/2018-0 

 

1 
 

 

GRUPO II – CLASSE ___ – Plenário 
TC 018.120/2018-0 [Apensos: TC 023.497/2018-1 e TC 

029.997/2018-6] 
Natureza: Representação (pedido de medida cautelar). 
Órgãos/Entidades: Ministério da Saúde (vinculador); Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.  
Responsável: Ricardo Jose Magalhaes Barros (424.789.799-34).  

Interessados: Instituto Butantan (61.821.344/0001-56); Instituto 
de Tecnologia do Paraná - Tecpar (77.964.393/0001-88) 
Representação legal: Paulo Luis Capelotto (47.259/OAB-SP), 

representando Instituto Butantan; Maurício Ricardo Tinello 
(149.281/OAB-SP) e outros, representando Libbs Farmaceutica 

Ltda.  
 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA. 

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS), RELACIONADAS À 

AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TRASTUZUMABE, PARA 
UTILIZAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM 
ÂMBITO DE PARCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO – PDP. PROPOSTA DE MEDIDA CAUTELAR. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE 
PERICULUM IN MORA REVERSO. ADOÇÃO DE MEDIDA 
CAUTELAR PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DA 

PARCERIA. AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DO 
FÁRMACO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE 

CURTO PRAZO DE FORMA A EVITAR 
DESABASTECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA. RESTITUIÇÃO À UNIDADE 

TÉCNICA PARA CONTINUIDADE DAS ANÁLISES. 
 

 
RELATÓRIO 

  

 Inicio este relatório com a transcrição, a seguir, da instrução de mérito subscrita pelo Auditor 
Federal de Controle Externo Marcos Alberto Barros Neiva (peça 66), a qual contou com a anuência do 

corpo diretivo da Secretaria de Controle Externo da Saúde (peças 67 e 68): 

INTRODUÇÃO 

 Cuidam os autos de representação desta unidade técnica a respeito de possíveis irregularidades 
ocorridas no Ministério da Saúde (MS), relacionadas a aquisição do medicamento Trastuzumabe para 
utilização no Sistema Único de Saúde (SUS), em âmbito de Parceira para o Desenvolvimento Produtivo 
– PDP. 

HISTÓRICO 

2. Em rotina de acompanhamento da execução financeira e orçamentária da clientela da SecexSaúde, 
foi identificada a Nota de Empenho 2018NE800336, no valor de R$ 222.896.819,40, cujo objetivo é 
atender despesas com a aquisição de Trastuzumabe, sendo o credor o Instituto de Tecnologia do Paraná 
– Tecpar, e a aquisição realizada por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XXXII, da Lei 
8.666/93 (dispensa para aquisição no âmbito de PDP). 
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3. Ato contínuo, com fulcro nos art. 157, 230 e 242, parágrafo único, do RI/TCU, encaminhou-se o 
Ofício 132/2018-TCU/SecexSaúde, de 11/4/2018, ao Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, para 
que apresentasse, no prazo de 15 dias, a seguinte documentação (peça 1): 

 a) cópia do Termo de Compromisso 6/2017, do Termo de Compromisso 14/2017 e do Termo de 

Compromisso 12/2017, firmados entre o Ministério da Saúde e, respectivamente, o Instituto de 

Tecnologia em Imunobiológico (Bio-manguinhos), o Instituto Butantan e o Instituto de Tecnologia 

do Paraná (Tecpar), todos relativos à realização de parcerias para o desenvolvimento produtivo 

(PDP) referentes ao medicamento Trastuzumabe;  

 b) esclarecimentos acerca da fase em que se encontram as mencionadas PDP, informação quanto à prev isão, 

em relação a cada uma delas, para a conclusão do processo de transferência de tecnologia, assim 

como o envio da documentação comprobatória (a exemplo de notas técnicas, pareceres, despachos) 

em relação a essas informações;  

 c) ainda quanto às PDP referentes ao medicamento Trastuzumabe, esclarecer se as parecerias incluem a 

incorporação da tecnologia de produção do insumo farmacêutico ativo (IFA), por parte dos 

laboratórios públicos;  

 d) cópia integral do processo 25000.487728/2017, que trata de dispensa de licitação, com fundamento na Lei 

8666/1993, art. 24, XXXII, para a aquisição de Trastuzumabe 150 mg junto ao Tecpar;  

 e) cópia integral de eventuais outros processos referentes à aquisição do Trastuzumabe no âmbito das PDP 

mencionadas no ofício; 

 f) caso o Tecpar constitua o único laboratório público a fornecer o medicamento ao Ministério da Saúde, 

informar os motivos pelos quais houve a escolha desse laboratório em detrimento do Institut o 

Butantan e do Bio-Manguinhos. 

4. Por meio do Ofício 1113/2018/AECI/MS, de 27/4/2018 (peça 4), o Ministério da Saúde 
encaminhou a Nota Técnica - NT 83/2018-CGBQB/DECIIS/SCTIE/MS (peça 5) e a Nota Técnica - NT 
165/2018-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS (peça 6), acompanhadas por dois DVD contendo os termos de 
compromisso solicitados no item “a” do ofício de diligência e diversos documentos relativos à aquisição 
de Trastuzumabe em análise.  

5. Realizada a análise das informações prestadas, dada a urgência que o caso requereu, fundada no 
potencial prejuízo aos cofres federais, entendeu-se necessária a concessão da medida cautelar prevista 
no art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, para determinar ao Ministério da Saúde que suspendesse a 
PDP firmada com o Tecpar, bem como a execução dos contratos que dela tenham derivado. 

6. Entretanto, considerou-se que melhor resguardaria o interesse público, em razão de haver perigo da 
demora inverso, a realização de oitiva e diligência prévias à possível concessão da medida de urgência 
vislumbrada, para as quais houve a anuência do Relator (peça 21). 

7. Nesse sentido, requereu-se a manifestação do MS para que apresentasse, no prazo de até cinco dias 
úteis, elementos não abrangidos na análise inicial que pudessem justificar a adoção das medidas ora 
questionadas, bem como se pronunciasse sobre pontos específicos, nos termos do Ofício 281/2018-
TCU/SecexSaúde, de 20/6/2018 (peça 22):  

 (...) com fundamento no art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, a oitiva desse Ministério para, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação em tela, em 

especial, quanto a:  

 a) formação de Parceira para o Desenvolvimento Produtivo - PDP entre o Ministério da Saúde e o Tecpar, 

relacionada ao medicamento Trastuzumabe, sem a observância dos requisitos de análise e aprovação 

pela Comissão Técnica de Avaliação e pelo Comitê Deliberativo, em oposição ao disposto na 

Portaria GM/MS 2.531, de 12 de novembro de 2014, devendo apresentar eventuais elementos não 

abrangidos na análise inicial que possam justificar a adoção das medidas ora questionadas;  

 b) formação de PDP entre o Ministério da Saúde e o Tecpar relacionada ao medicamento Trastuzumabe com 

valor consideravelmente maior que o praticado pelo mercado ou ao que foi acordado com o Instituto 

Butantan para outra PDP do mesmo medicamento;  

 c) utilização do instituto da “redistribuição”, no âmbito da Portaria MS/GM 1.992, de 3 de agosto de 2017, 

para aquisição do medicamento Trastuzumabe via PDP, sem que haja previsão legal para tanto; 

 d) contratação para aquisição do medicamento Trastuzumabe junto ao Tecpar por preço incompatível com o 

praticado pelo mercado, em afronta ao previsto no inciso XXXIV, do art. 24, da Lei 8.666/1993. 
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 2. Determinou, ainda, o Relator, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, diligenciar a esse Ministério, a fim 

de que encaminhe a este Tribunal os seguintes esclarecimentos, no prazo de até 5 dias úteis:  

 a) quanto do objeto do contrato firmado com o Tecpar já foi entregue pela contratada, bem como qual valor 

já foi pago ao laboratório paranaense, encaminhando os documentos fiscais emitidos; e  

 b) qual é o quantitativo atual de Trastuzumabe presente em estoque para atendimento da demanda nacional.  

 (...) 

8. Também foi diligenciado o Instituto Butantan, por meio do Ofício 0283/2018-TCU/SecexSaúde, de 
20/6/2018, para que esclarecesse, no mesmo prazo, se teria condições de fornecer os quantitativos do 
medicamento Trastuzumabe demandados pelo Ministério da Saúde, nos prazos estipulados nos Termos 
de Referência 4023 e 3941 (peça 25). 

9. Por fim, ante a possibilidade de lesão a direito subjetivo do Tecpar, em decorrência de eventual 
deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal, também foi estendida a oitiva ao instituto 
paranaense, por meio do Ofício 0282/2018-TCU/SecexSaúde, de 20/6/2018, em homenagem ao amplo 
contraditório defendido pelo Tribunal (peça 24). 

EXAME TÉCNICO 

10. Inicialmente, destaque-se que a presente instrução se deterá às questões relacionadas à cautelar, não 
tratando de questões de mérito. Da oitiva prévia, o Tecpar se pronunciou por meio do Oficio 
DE/PRE/169/2018, de 6/7/2018, recebido no Tribunal em 9/7/2018 (peça 38). Já a pasta ministerial se 
manifestou, inicialmente, por meio do Oficio 1848/2018/AECI/MS, de 4/7/2018, recebido no TCU em 
9/7/2018 (peça 40). Posteriormente, por meio do Ofício 1869/2018/AECI/MS, de 6/7/2018, recebido no 
Tribunal em 12/7/2018, solicitou a prorrogação do prazo para resposta até 26/7/2018 (peça 41). 

11. Autorizada pelo Relator, em caráter excepcional, em homenagem aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa, a prorrogação solicitada (peça 53), o órgão apresentou, em 30/7/2018, após o prazo 
limite, as respostas requeridas, por meio do Ofício 2122/2018/AECI/MS, de 26/7/2018, em aditamento 
ao Ofício 1848 (peça 54), bem como o Ofício 402/2018/SCTIE/MS, em 8/8/2018 (peça 58). 

12. Também o Instituto Butantan solicitou prorrogação de prazo para resposta à diligência, por meio do 
Ofício IB 231/2018, de 13/7/2018 (peça 48). A autorização para a prorrogação foi concedida pelo 
Relator, no âmbito do mesmo Despacho que deferiu o pedido do MS (peça 53), até 26/7/2018. A 
manifestação do instituto sobre os questionamentos foi encaminhada por meio do Ofício IB 245/2018, 
de 18/7/2018, recebido no TCU em 24/7/2018 (peça 51). 

Respostas do Instituto Butantan 

13. Sem apresentar maiores esclarecimentos, a entidade informa que, para o momento, não há 
possibilidade de atender os quantitativos e prazos especificados nos Termos de Referência 4023 (peça 
12) e 3941 (peça 16), referentes à aquisição total de 334.042 unidades do trastuzumabe (peça 51, p. 1). 

14. Acrescenta que sua capacidade de fornecimento é de 56.000 frascos, na apresentação de 150 mg, a 
ser realizada em duas parcelas: 28.000 frascos até outubro de 2018 e 28.000 frascos até janeiro de 2019 

Análise das respostas  

15. No que se refere à informação de que não haveria à possibilidade de atender os quantitativos e 
prazos especificados nos termos de referência, mostra-se em contradição com a manifestação anterior 
sobre o potencial de fornecimento quantitativo do instituto, exarada por meio do Ofício IB 440/2017, de 
27/12/2018 (peça 11), segundo o qual o Butantan teria condições de atender à totalidade da demanda 
anual do MS à época (242.062 unidades). 

16. Em relação ao esclarecimento de que teria a capacidade de fornecer 56.000 frascos do fármaco, em 
duas parcelas, encontra-se em contradição com sua manifestação anterior sobre o prazo para 
atendimento da demanda do MS, quando informou ter condições de entregar até 30 de junho de 2018 
(peça 7, p. 1). Consoante se verifica à peça 7, p. 2, a comunicação do Ministério ao instituto data de 
16/2/2018, de maneira que, na primeira manifestação acerca da possibilidade de fornecimento do 
fármaco, informou-se a necessidade de cerca de quatro meses para a entrega de 242.062 unidades. 
Ocorre que, em 18/7/2018, o Butantan alega necessitar de cerca de seis meses para entregar 56.000 
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unidades (peça 51). 

17. Ademais, em pesquisa realizada no sistema processual do MS, verificou-se a existência de ata de 
reunião realizada entre o Instituto Butantan, a Libbs Farmacêutica e o Ministério da Saúde, em 
24/7/2018, onde ficou consignado que o Butantan apresentara proposta de preço de R$ 1.145,55 por 
frasco de trastuzumabe (peça 56), valor 21,87% superior ao previsto no projeto executivo da PDP 

(R$ 939,93) e acima do valor de mercado, descrito na Nota Técnica 30/2018 
CGBQB/DECIIS/SCTIE/MS (peça 9, p. 5). 

18. Do exposto, extrai-se: a) comunicação sobre a redução repentina do potencial produtivo do 
trastuzumabe pelo Instituto Butantan; b) comunicação sobre a impossibilidade repentina de 
cumprimento dos prazos previamente acordados para as entregas; c) aumento repentino do preço do 
medicamento, acima do valor de mercado e do valor da PDP firmada com a Fiocruz. 

19. Sobre o primeiro fato (item a), consta dos autos que o Instituto havia se pronunciado anteriormente 
sobre sua capacidade de atendimento dos quantitativos acordados com o MS, nos seguintes termos (peça 
11): 

 (...) 

 Assim, em cumprimento à previsão de demanda anual (242.062 unidades), informamos a viabilidade de 

atendimento do produto Trastuzumabe 150mg, considerando o atendimento de 20%, conforme 

termo de compromisso, ou 100% , em caso de impossibilidade das outras parcerias . (grifou-se) 

20. Destaque para a afirmação de viabilidade de atendimento de, inclusive, 100% da demanda do SUS, 
caso Tecpar e Fiocruz não pudessem fornecer suas cotas. 

21. Sobre o item b, também consta manifestação do laboratório paulista, por meio da qual afirmou que 
o prazo para atendimento da parte que lhe cabia na demanda apresentada pelo MS era até 30 de junho de 
2018 (peça 7). 

22. Por fim, quanto ao item c, foi emitida pelo MS, em 16/2/2018, a Nota Técnica 30/2018 
CGBQB/DECIIS/SCTIE/MS (peça 9, p. 5), onde foram informados os preços nominais e os 
quantitativos estimados para o projeto de PDP aprovado: R$ 939,93 e 649.932 unidades, 
respectivamente. Também ficou consignado o preço de referência antes da aprovação do projeto de 
PDP: R$ 938,90. 

23. As informações na NT atendem, em parte, o exigido pelo art. 14, VIII, itens a e d, do Anexo XCV, 
da Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, os quais dispõem que, quanto à proposta de preço de 
venda e estimativa da capacidade de oferta, a proposta de projeto de PDP deverá conter valores unitários 
anuais em termos nominais e a capacidade de oferta anual do produto para o período do projeto, e que, 
para a proposta de preços e estimativa da capacidade de oferta, serão utilizadas como fonte de dados os 
preços médios praticados pela Administração Pública e registrados nos bancos de dados oficiais e o 
preço praticado na última aquisição do produto pelo Ministério da Saúde, prioritariamente. 

24. O normativo ainda prevê, no item b, VIII, do aludido artigo, que os preços propostos serão 
compatíveis com os praticados pelo SUS, bem como apresenta as fontes de dados a serem utilizadas 
para a proposta de preços. Assim sendo, o preço mencionado pela NT 30/2018 estava de acordo com o 
preconizado, uma vez que o valor de referência foi aquele praticado pelo SUS em 2017 para aquisição 
junto ao Laboratório Roche, por inexigibilidade de licitação, com fulcro no I, do art. 25, da Lei 
8.666/1993, por se tratar, à época, de fornecedor exclusivo. 

25. Nesse sentido, entende-se que o preço praticado na última aquisição junto ao mercado pelo MS 
deve representar o valor máximo aceito para as aquisições no âmbito de PDP do trastuzumabe, motivo 
pelo qual a proposta de reajuste apresentada pelo Instituto Butantan se mostra antieconômica, além de 
afrontar a Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, Anexo XCV, art. 14, VIII, itens a, b e d. Ressalta-
se que essa última aquisição consistiu  em uma contratação direta, com monopólio de fornecimento e 
demanda previamente conhecida pelo laboratório parceiro, e que, atualmente, o fornecimento do 
medicamento no Brasil também pode ser realizado pela Libbs Farmacêutica, conforme registro do 
medicamento na Anvisa (peça 64). Essa existência de concorrência tende a provocar, naturalmente, a 
queda do preço de mercado do produto, o que reforça o aspecto antieconômico do aumento de preço 
proposto pelo mencionado instituto. 
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Manifestações do Tecpar e do MS aos questionamentos dos Ofícios às peças 22 e 24  

 a) formação de Parceira para o Desenvolvimento Produtivo - PDP entre o Ministério da 

Saúde e o Tecpar, relacionada ao medicamento Trastuzumabe, sem a observância dos 

requisitos de análise e aprovação pela Comissão Técnica de Avaliação e pelo Comitê 

Deliberativo, em oposição ao disposto na Portaria GM/MS 2.531, de 12 de novembro 

de 2014, devendo apresentar eventuais elementos não abrangidos na análise inicial 

que possam justificar a adoção das medidas ora questionadas. 

Manifestação do Tecpar 

26. Sobre este quesito o Tecpar afirma, essencialmente, que apresentou, em 28 de julho de 2017, 
projeto executivo de PDP, conforme Portaria de Consolidação GM/MS 5, anexo XCV, para análise pela 
CTA (Comissão Técnica de Avaliação) e pelo CD (Conselho Deliberativo). Aduz que, conforme 
divulgado na Portaria GM/MS 1992, de 3 de agosto de 2017, a análise técnica do Projeto Executivo 
apresentado levou à habilitação do Tecpar para a PDP do trastuzumabe (peça 38, p. 1).  

Análise da manifestação do Tecpar 

27. De pronto, equivocada a afirmação do Tecpar no sentido de que o projeto executivo de PDP 
apresentado em 28 de julho de 2017, para apreciação da CTA e do CD, guardaria conformidade com a 
Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, anexo XCV. Isso porque, em 2017, o trastuzumabe integrou 
o rol de produtos não elegíveis para novas PDP, segundo constou do Anexo II, item 49, da Portaria 
GM/MS 704/2017, que definiu a lista de produtos estratégicos para o SUS naquele ano. Isso ocorreu 
pois se tratava de medicamento objeto de parceria firmada anteriormente entre o Ministério da Saúde e o 
Instituto Butantan, por meio do Termo de Compromisso 14/2013 (peça 9, p. 3). 

28. Assim, disponíveis, à ocasião, a informação de que o trastuzumabe integrou o rol de produtos não 
elegíveis para novas PDP naquele ano, não podendo, portanto, ser analisado pelos colegiados 
mencionados, em função do disposto na Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, citada pelo 
laboratório como embasamento jurídico. Frise-se o que dispõe a norma: 

 Art. 11. A proposta de projeto de PDP será elaborada considerando-se a lista vigente de produtos estratégicos 

para o SUS. (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, Art. 11) 

 Parágrafo Único. A proposta de projeto PDP seguirá o modelo de projeto executivo previsto no portal do 

Ministério da Saúde, disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br. (Origem: PRT MS/GM 

2531/2014, Art. 11, Parágrafo Único) 

29. Portanto, maculado, ab initio, o projeto de PDP apresentado pelo Tecpar para o trastuzumabe 
naquele ano, dado que a proposta desconsiderou a premissa elementar da legislação vigente. Ademais, 
cabe destacar a manifestação de membros do CTA de que não houve a submissão de projeto executivo 
de projeto de PDP para o trastuzumabe em 2017 (peça 59, p. 209-210). 

30. Sobre a afirmação de que, conforme divulgado na Portaria GM/MS 1992/2017, a análise técnica do 
Projeto Executivo (PE) apresentado levou à habilitação do Tecpar para a PDP do trastuzumabe, 
destaque-se não ter havido para o suposto PE a avaliação pelo CTA ou a aprovação pelo CD. Nesse 
sentido, o preâmbulo da mencionada portaria dispõe que “a fase de redistribuição não enseja nova fase 
de seleção de propostas e sim a racionalização dos esforços deste Ministério prescindindo, portanto, de 
nova avaliação da Comissão Técnica de Avaliação (CTA) e do Comitê Deliberativo (CD)”.  

31. Diante disso, as repostas apresentadas pelo Instituto Tecpar não se mostraram suficientes para 
afastar a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida cautelar. 

Manifestação do MS 

32. Já o Ministério da Saúde apresenta histórico relacionado às PDP do trastuzumabe. Nesse sentido, 
esclarece que o mencionado fármaco foi incluído pela primeira vez na Lista de Produtos Estratégicos 
para o SUS em 2008, conforme Portaria GM/MS 978, de 16/05/2008. No âmbito das PDP, até 2013, 
três parcerias haviam sido aprovadas com as Instituições Públicas (IP) Bio-Manguinhos, Fundação 
Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de 
Medicamentos (Bahiafarma) e Instituto Vital Brazil (IVB), em conformidade com o rito definido pelo 
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marco regulatório vigente à época, Portaria GM/MS 837, de 18 de abril de 2012 (peça 57, p. 1). 

33. Transcreve-se trecho que esclarece o contexto apresentado (peça 57, p. 1): 

 3.3. Com a publicação da Portaria MS/GM 2.531, de 12/11/2014, todas as PDP vigentes tiveram que se 

adequar à nova Normativa, conforme dispos to em seu art. 70. Nesse contexto, as IP encaminharam 

os PE referentes às PDP de trastuzumabe para atendimento ao novo rito estabelecido. 

 3.4. Tais projetos ainda estavam em fase de adequação em atendimento às solicitações de ajustes feitas 

pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA) quando, durante a 11ª Reunião Ordinária do GECIS, 

realizada em 19/10/2016, por meio da exposição “Complexo Econômico Industrial da Saúde 

(CEIS)”, foi apresentada a “Política de Plataformas Inteligentes de Tecnologia em Saúde”. 

 (...) 

 3.6. Insta destacar que a comunicação realizada no referido evento foi anterior à finalização dos 

encaminhamentos  da Comissão Técnica de Avaliação (CTA) e Comitê Deliberativo (CD) 

relacionados aos projetos executivos de adequação das PDP vigentes, in cluindo a do medicamento 

trastuzumabe. 

 3.7. Em 15/02/2017, foi elaborada a Nota Técnica 14/2017/DECIS/SCTIE/MS, a qual trata da 

“Proposta de rearranjo das PDP de biológicos (anticorpos monoclonais e etanercepte)”  a qual 

informava sobre reunião realizada em 21/07/2016. Informações acerca dessa reunião foram 

apresentadas pela Nota Técnica 124/2017/DECIIS/SCTIE/MS, de 18/05/2017, sobre a “Finalização 

das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo envolvidas na redistribuição dos projetos 

para a produção de anticorpos monoclonais, etanercept e insulina” . Nesse documento é relatado 

que as IP responderam formalmente à solicitação do Ofício Circular 32/2016/DECIIS/SCTIE/MS, 

sendo Bahiafarma, por meio do Oficio ASTEC - DIREG 2016-003980, Fundação Ezequiel Dias 

(FUNED), por meio do Ofício Presidência 499/2016 e Instituto Vital Brazil (IVB), Ofício IVB-DP 

521/2016, em que apresentaram suas motivações para disponibilizar, permutar ou acatar a 

determinação de desistência de seus percentuais de mercado atrelado aos TC firmados para as 

PDP vigentes referentes aos anticorpos monoclonais dos respectivos laboratórios. O documento 

analisa ainda que: "Diante da organização e configuração estabelecida por meio de todo o processo 

de estudo e rearranjo dos projetos com as instituições públicas, visando racionalização da 

capacidade produtiva nacional minimizando múltiplas redundâncias fabris, além da otimização dos 
investimentos e esforços para o fortalecimento e agilidade das transferências tecnológicas, o Sr. 

Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições, e com o subsídio apresentado na nota técnica 

14/2017/DECIIS, por meio da Portaria nº 542, de 17 de fevereiro de 2017, publicada em 24 de 

fevereiro de 2017, definiu a redistribuição dos projetos para a produção de anticorpos  

monoclonais e etanercept [...].". (a ata da reunião, contendo as falas mencionadas, consta da peça 

59, p. 64-74. Grifou-se) 

34. Destaca que, em atendimento ao disposto na Portaria GM/MS 542, de 17/02/2017, os PE foram 
encaminhados pelas IP, em abril de 2017, para análise da área técnica do Ministério da Saúde e 
avaliação da CTA, para posterior deliberação pelo CD, considerando que a mesma portaria faz 
referência ao disposto na Portaria GM/MS 2531/2014, a qual torna obrigatória a aprovação pelos 
colegiados. 

35. Aqui, a resposta do Ministério à peça 57, p. 2, esclarece que, durante reunião, em 12/06/2017, a 
CTA retirou da pauta um dos projetos executivos contemplados pela Portaria GM/MS 542/2017, por 
entender que não foram apresentadas para a referida Comissão as motivações para a publicação de tal 
portaria, bem como avaliação de seus impactos, inclusive econômicos, fato ratificado na reunião da 
Comissão realizada em 31/08/2018, em que membros da FINEP, BNDES, MCTIC e MDIC se 
posicionaram contrários à avaliação de todos os projetos referentes às parcerias constantes na referida 
Portaria (peça 59, p. 203-205). 

Análise da manifestação do MS 

36. No que se refere à alegação do MS no sentido de que os projetos executivos teriam sido 
encaminhados para o exame da CTA e do CD, a Portaria GM/MS 542/2017 foi retificada, em 
12/07/2017, e publicada no DOU 134, Seção 1, página 45, de 14/07/2017, informando, em seu 
preâmbulo, que “a fase de redistribuição não enseja nova fase de seleção de propostas e sim a 
racionalização dos esforços do MS e prescinde de nova avaliação da Comissão Técnica de Avaliação e 
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do Comitê Deliberativo” (peça 59, p. 199). 

37. Ato contínuo, foi publicada a Portaria GM/MS 1.992/2017, que divulgou o resultado da análise 
técnica dos projetos propostos para a produção de anticorpos monoclonais e etanercepte para o ano de 
2017, considerando aptos os projetos encaminhados e indicando novo prazo para envio das adequações 
apontadas pelo MS. Essa portaria reforçou a suposta desnecessidade de avaliação da CTA e do CD, 
consoante texto constante de seu preâmbulo (peça 59, p. 202) 

38. Chama a atenção a informação de que, anteriormente à finalização dos encaminhamentos da CTA e 
do CD relacionados aos projetos executivos de adequação das PDP vigentes, incluindo a do 
medicamento trastuzumabe, foi apresentada a Política de Plataformas Inteligentes de Tecnologia em 
Saúde, por meio da exposição Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), durante a 11ª Reunião 
Ordinária do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (GECIS), realizada em 19/10/2016 
(peça 57, p. 1). 

39. Isso porque, em consulta ao site do MS, verificou-se que a reunião tratou, inclusive, da divulgação 
dos resultados das PDP, conforme ata à peça 63, p. 1, item 1.5.1. Na ocasião, consoante a Nota Técnica 
137/2018-CGBQB/DECIIS/SCTIE/MS, itens 3.3, 3.4 e 3.6 (transcritos no parágrafo 33 desta instrução), 
os projetos ainda estavam em fase de adequação, em atendimento às solicitações de ajustes feitas pela 
CTA (peça 57, p. 1). 

40. Logo, a retificação da Portaria GM/MS 542/2017, afastando da apreciação da Comissão Técnica de 
Avaliação e do Comitê Deliberativo os projetos de redistribuição dos anticorpos monoclonais e 
etanercepte; a manifestação da CTA no sentido de que não foram apresentadas para a referida Comissão 
as motivações para a publicação de tal portaria, bem como a avaliação de seus impactos, inclusive 
econômicos, quando da reunião realizada em 12/06/2017, ocasião em que decidiu por não analisar os 
projetos, retirando-os de pauta (peça 59, p. 203-211); e a publicação da Portaria GM/MS 1.992/2017, 
considerando aptos os aludidos projetos sem a aprovação dos colegiados, demonstram a ocorrência de 
desobediência ao prescrito no Marco Legal das PDP, a Portaria GM/MS 2.531/2014 (Consolidada na 
Portaria GM/MS 5/2017, que, no Anexo XCV, manteve os exatos termos da norma anterior). 

41. Assim, entende-se não terem sido apresentados pelos interessados novos elementos, não abrangidos 
na instrução inicial desta Unidade Técnica (peça 18), que pudessem justificar a adoção das medidas ora 
questionadas. Pelo contrário, restou reforçado que a formação da PDP do trastuzumabe, com o Tecpar, 
não foi aprovada pelos colegiados competentes, em afronta à Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, 
Anexo XCV, art. 15, art. 16 e art. 18. Este fato, por si só, justificaria a adoção de medida preventiva 
pelo Tribunal, entretanto, prudente considerar as informações relacionadas aos demais questionamentos 
realizados aos jurisdicionados por esta Corte. 

 b) formação de PDP entre o Ministério da Saúde e o Tecpar relacionada ao medicamento 

Trastuzumabe com valor consideravelmente maior que o praticado pelo mercado ou 

ao que foi acordado com o Instituto Butantan para outra PDP do mesmo 

medicamento. 

Manifestação do Tecpar 

42. Quanto aos preços, o Tecpar defende não se poder falar em valor muito acima do de mercado, visto 
que o preço unitário no contrato com o MS foi de R$ 1.293,10, enquanto que o menor preço registrado 
por frasco ampola na tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) de 
14/3/2018, data do contrato, é de R$ 3.303,21 (peça 38, p. 3). 

43. Afirma que a diferença entre os projetos e seus preços está intrinsecamente relacionada com as 
etapas de transferência de tecnologia e investimentos necessários a cada um dos projetos, não bastando 
mera comparação entre os preços dos produtos, pois existe um componente tecnológico com custos 
(peça 38, p. 4). 

44. Assim, a diferença entre o valor da última aquisição feita pelo Ministério [R$ 938,94, consoante 
peça 8, p. 1, item 1.8] e a aquisição feita dentro do âmbito do projeto de transferência e 
desenvolvimento de tecnologia [R$ 1.293,10, conforme peça 58, p. 3] seria exatamente referente aos 
recursos a serem utilizados pelos parceiros público, privado nacional e pelo detentor da tecnologia para 
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realizar as atividades do projeto. Visto que o formato da PDP não preveria aportes de recursos para essa 
finalidade (peça 38, p. 5). 

45. Por fim, apresenta preços também da dosagem de 440mg no mercado internacional para justificar 
os valores cobrados no âmbito da PDP (peça 38, p. 7). 

Análise da manifestação do Tecpar 

46. Esta Corte de Contas possui vasta jurisprudência no sentido de que os preços divulgados pelas 
tabelas da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) não são o parâmetro mais 
adequado para servir como referência para as aquisições públicas de medicamentos ou como critério de 
avaliação da economicidade dessas aquisições por parte dos órgãos de controle, pois constituem 
referenciais máximos. Portanto, não representam a realidade do mercado para compras governamentais, 
não podendo ser considerados como parâmetro no caso concreto. Sobre o parâmetro adequado, remete-
se ao arrazoado presente nos parágrafos 22-25 desta peça.  

47. Nesse sentido, o Acórdão 3016/2012-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Walton Alencar 
Rodrigues, proferiu a seguinte deliberação: 

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 poss íveis sanções 

48. Seguindo esse entendimento, o Acórdão 2150/2015-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Bruno 
Dantas, assim deliberou: 

9.1. determinar à (...) que adote providências para a correção das falhas abaixo mencionadas, 

apresentando ao Tribunal, no prazo de 120 dias (cento e vinte dias), as soluções adotadas: 

(...) 

9.1.2. ausência de realização de ampla pesquisa de preços, infringindo o que determina o art. 15, §1º, 

da Lei 8.666/1993; 

9.1.3. adoção da tabela da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) como um 

dos principais parâmetros de preços para elaboração do orçamento de referência, não obstante este 

Tribunal já ter apurada a precariedade desse parâmetro para tal fim, cons oante processos que 

culminaram nos Acórdãos 3.016/2012 - Plenário e 693/2012 – Plenário; 

49. Cabe, ainda, transcrever trecho do voto do Ministro Benjamin Zymler, redator do Acórdão 
2901/2016-TCU-Plenário: 

(...) Em particular, cito o Relatório de Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar se a atuação 

regulatória da Cmed reduz os efeitos das falhas de mercado, evitando a prática de preços abusivos. 

Tal fiscalização, apreciada pelo Acórdão 3.016/2012-TCU-Plenário, constatou o 

superdimensionamento dos preços de fábrica divulgados pela Cmed. Foi verificado, entre diversos 

achados, que os preços de tabela são significativamente superiores aos praticados em compras 

públicas, com casos em que chegam a mais de 10.000% de variação. (...) 

73. Portanto, os preços da Cmed são referenciais máximos que a Lei permite a um fabricante de 

medicamento vender o seu produto, fato que não dispensa a obrigação de os gestores pesquisarem e 

observarem os preços praticados pelos órgãos públicos nas contratações oriundas das licit ações 

efetivadas. 

50. Sobre a afirmação de que a diferença entre o valor da última aquisição feita pelo Ministério (R$ 
938,94) e a aquisição feita dentro do âmbito do projeto de transferência e desenvolvimento de 
tecnologia (R$ 1.293,10) seria referente aos recursos a serem utilizados pelos parceiros público, privado 
nacional e pelo detentor da tecnologia para realizar as atividades do projeto, o Tecpar não apresenta 
documentos que detalhem a destinação do excedente, a fim de comprovar as alegações. 

51. Tampouco apresenta justificativa para o fato de que Bio-Manguinhos e Instituto Butantan 
ofereceram preços consideravelmente menores, R$ 892,60 e R$ 939,93, respectivamente, para o 
fornecimento do mesmo medicamento, aliado à realização de todas as atividades do projeto.  
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52. Assim, as argumentações apresentadas em sede de oitiva prévia mostram-se insuficientes para 
afastar a adoção de medida acautelatório por parte desta Corte de Contas. 

Manifestação do MS 

53. O MS informa que, para a definição de critérios e metodologias para apuração do valor de 
transferência de tecnologia (know how), faz-se necessário considerar diversas variáveis para cada 
produto. Dessa forma, a definição de custos da transferência de tecnologia é tarefa complexa, sendo 
variável entre as diferentes parcerias. No caso específico das PDP previstas na Portaria GM/MS 
542/2017, esclarece que não foi realizada uma análise comparativa entre as parcerias vigentes, sendo 
objeto de análise técnica apenas a indicação de valores anuais, em escala decrescente, e a fonte da 
proposta de preço.  

54. Diz que, de acordo com o Marco Regulatório das PDP, a análise dos preços a serem praticados é 
realizada a cada processo de aquisição do produto, e a definição dos mesmos é feita pelo Departamento 
de Logística em Saúde (DLOG), setor responsável pela instrução dos processos de aquisições no 
Ministério da Saúde (peça 57, p. 2). 

Análise da manifestação do MS 

55. Entende-se que a ausência de análise comparativa entre os preços de parcerias relacionadas ao 
mesmo produto atenta contra a economicidade. Se não são avaliadas as razões pelas quais um 
determinado laboratório consegue oferecer preços quase 40% menores que outro, o Ministério da Saúde 
se coloca em posição de desvantagem ante o mercado e levanta dúvidas quanto à capacidade de esse 
Ministério examinar a existência de vantagens econômicas referentes à realização da PDP. 

56. Quanto à argumentação de que os preços seriam definidos apenas pelo DLOG, que não está 
inserido no processo de formação das PDP, mais uma vez defende-se haver vulnerabilidade por parte do 
MS com relação aos parceiros, dada a assimetria de informações inerente ao modus operandi adotado 
pela pasta. Assim, por ocasião da proposta de mérito, deverá ser avaliada a conveniência de 
determinação no sentido de corrigir a fragilidade evidenciada. 

57. Diante do apresentado, concluiu-se que a resposta apresentada pelo MS não possui elementos 
capazes de afastar a adoção de medida cautelar. 

 c) utilização do instituto da “redistribuição”, no âmbito da Portaria MS/GM 1.992, de 3 de 

agosto de 2017, para aquisição do medicamento Trastuzumabe via PDP, sem que haja 
previsão legal para tanto. 

Manifestação do Tecpar 

58. O laboratório paranaense argui no sentido de que a redistribuição é inerente ao próprio modelo de 
gestão do Complexo Industrial da Saúde, onde a revisão periódica dos projetos em execução é desejável 
e vantajosa para a administração pública, especialmente em um ambiente de elevada complexidade e 
com objetivos tão audaciosos de política pública (peça 38, p. 7). 

59. Informa que essa redistribuição foi feita sempre precedida de amplas reuniões com todos os atores 
envolvidos e respeitando suas sugestões e opiniões, para que não fossem desrespeitados contratos 
vigentes nem se gerasse insegurança jurídica na execução dos projetos. 

60. Menciona, a título de exemplo, que, com base nas informações públicas disponíveis no sitio do 
DECIIS/MS, como resultado da distribuição das 9 PDP que estavam em andamento, e apenas uma 
estava em fase de fornecimento, as três parcerias vigentes encontram-se com pelo menos 1 produto apto 
a fornecimento. Que os laboratórios abriram mão dos projetos fora de sua plataforma de competência, 
como o Laboratório Oficial Bahiafarma, que se encontra também em fase de fornecimento com a PDP 
de insulina, que foi objeto de sua escolha estratégica (peça 38, p. 9). 

61. Defende que a escolha pela redistribuição atendeu integralmente aos princípios da boa gestão dos 
recursos públicos e principalmente deu consequência ao objetivo de ampliar o acesso a medicamentos 
de alto custo e evitar desabastecimento do SUS. 

Análise da manifestação do Tecpar 
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62. Não obstante concordar-se que a revisão periódica dos projetos de PDP em execução é desejável e 
vantajosa para a administração pública, no caso concreto, havia que ser obedecido o rito legalmente 
instituído pelo Marco Legal das PDP. Nesse sentido, a “redistribuição” materializada por meio da 
Portaria GM/MS 542/2017 e da Portaria GM/MS 1.992/2017 sequer se encontra prevista na norma 
basilar das PDP. Portanto, em consonância com a Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, Anexo 
XCV, art. 64, feita a revisão periódica e observado que eventuais projetos de PDP se encontravam em 
desacordo com os requisitos, os critérios, as diretrizes e as orientações estabelecidos, competiria à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) suspendê-los, a fim de que ocorresse 
a posterior análise pela CTA e pelo CD acerca de sua reestruturação ou extinção, cabendo, em 
decorrência disso e de acordo com a necessidade do MS, incluir o fármaco na lista de produtos elegíveis 
para a realização de PDP, de maneira a permitir que quaisquer laboratórios públicos interessados em 
firmar a parceria pudesse participar do processo seletivo. 

63. Assim, além de ferir a legalidade, as ações ora atacadas também atentam contra os princípios da 
isonomia e da transparência, pois cercearam o direito de outros eventuais laboratórios públicos 
interessados participarem do processo de seleção relacionado à PDP do medicamento, razão pela qual 
entende-se que a afirmação do Tecpar de que “a escolha pela redistribuição atendeu integralmente aos 
princípios da boa gestão dos recursos públicos” mostra-se equivocada. Por tudo isso, as argumentações 
apresentadas não se mostram capazes de afastar a adoção de medida cautelar. 

Manifestação do MS 

64. O Ministério da Saúde faz menção ao Parecer 779/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU (peça 60), 
elaborado mediante solicitação da SCTIE, em razão dos questionamentos deste Tribunal. No mérito, o 
pronunciamento do órgão consultivo apresenta o que segue (destacaram-se trechos das citações neste 
parágrafo): 

  (...) 

 13. Em resumo, a PDP mostra-se parte de uma política de fomento que, mediante processo de incorporação e 

estímulo da produção nacional de tecnologias de saúde (fármacos e outros produtos diversos), 

intenciona ampliar e aprimorar as ações e serviços de saúde, e, ainda, representar fator estratégico ao 

desenvolvimento nacional. Para isso, são considerados diversos aspectos sob po ntos de vista 

multidisciplinares, tais como econômico, comercial, sanitário  e outros.     

  14. Vale dizer, em apertada síntese, que o Anexo XCV à Portaria de Consolidação 5/2017 impõe a 

observância de fases específicas para o estabelecimento das PDPs, prevendo, nos seus arts. 22 e 

seguintes, rito prévio ao início da execução da PDP, em que são analisadas e selecionadas, por 

colegiados interministeriais (Comissão Técnica de Avaliação e Comitê Deliberativo), as propostas 

de projetos de pareceria apresentadas  pelos laboratórios públicos, em cooperação com entidades 

privadas. Caso aprovadas, essas propostas irão resultar na celebração de termo  de compromisso 

entre o laboratório público e o Ministério, que irá reger a execução do projeto (rito aplicável 

aos processos administrativos de PDP instaurados até 20 de dezembro de 2017, data anterior à 

publicação do Decreto 9.245, de 2017). 

  b) Do caso dos autos 

  15. Incumbe registrar que, salvo engano, não foram juntadas aos autos informações por parte da  SCTIE/MS 

quanto ao processo de seleção e escolha da PDP celebrada com o Tecpar, tampouco acerca do 

procedimento intitulado "redistribuição" , os quais guardam pertinência com a representação do 

TCU. 

  16. Não obstante, é possível extrair dos dados constantes no aludido  Ofício 0281/2018-TCU/SecexSaúde e 

nos documentos e manifestação juntados pelo DLOG/SE/MS as seguintes informações: 

   O Trastuzumabe não se encontrava contemplado como produto estratégico para o SUS 

no ano de 2017, não havendo previsão de apresentação de novas propostas de projeto de 

PDP para aquele medicamento naquele ano, visto já estar contemplado por outra PDP. Isso 

se extrai do teor da própria Portaria GM/MS 704, de  8 de março de 2017, a qual lista o 

aludido produto em seu Anexo II, item 49 (Lista de produtos não elegíveis para 

apresentação de novas propostas de projeto de PDP por já estarem contempladas em PDP e 

outras formas de transferência de tecnologia firmadas com o Ministério da Saúde em anos 

anteriores).  

   A PDP que já contemplava o Trastuzumabe havia sido firmada entre o Ministério da 

Saúde e o Instituto Butantan, não constando o Tecpar entre os parceiros aprovados para 
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aquela PDP (o qual, aliás, tinha tido a sua proposta de PDP para o Trastuzumabe rejeitada 

pelo Ministério da Saúde naquele ano). Trata-se de informação constante nos itens 24 a 26 

da Representação anexa ao Ofício nº 0281/2018-TCU/SecexSaúde (TC 018.120/2018-0), 

juntada ao SEI 4424400, e extraída de documentação encaminhada pelo próprio Ministério 

da Saúde ao TCU por ocasião de outra diligência. 

   Não obstante, o Ministro de Estado da Saúde publicou a Portaria GM/MS 542, de 17 de 

fevereiro de 2017 (republicada no DOU com correições em 24/02/2017), definindo a 

"distribuição de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) para o ano de 

2017".  Em tabela incluída no mencionado ato, restaram previstos os percentuais de 

fornecimento dos produtos estratégicos pelos laboratórios públicos, verificando -se a 

atribuição do percentual de 40% ao Tecpar, no que concerne ao Trastuzumabe (prevendo, 

ainda, 40% para Biomanguinhos e 20% para o Instituto Butantan);  e previu, em seu art. 2º, 

parágrafo único, a necessidade de os  laboratórios públicos apresentarem "até o dia 28 de 

julho de 2017, por meio de ofício, os projetos de que trata o Art. 1º para avaliação e 

validação do Ministério da Saúde". Vale dizer, trata-se de informação extraída da própria 

Portaria GM/MS nº 542/2017, publicada em 20/02/2017 e republicada em 24/02/2017. 

   Posteriormente, o Ministro de Estado da Saúde publicou então a Portaria GM/MS 1.992, 

de 3 de agosto de 2017, que divulga os resultados da análise técnica dos projetos  a que 

aludiu o art. 2º, parágrafo único da Portaria GM/MS 542/2017, indicando o Tecpar, o 

Biomanguinhos e o Instituto Butantan como aptos.    

  17. Como visto anteriormente, o rito das PDPs está previsto em portaria normativa do Ministro de Estado da 

Saúde: Anexo XCV à Portaria de Consolidação 5, de 28 de setembro de 2017 (antiga Portaria 

GM/MS 2.531, de 12 de novembro de 2014). Por portaria normativa, deve-se 

entender aquelas dotadas de generalidade, abstração e impessoalidade, consoante conceituação 

contida na Portaria 2.500, de 28 de setembro de 2017.  

  18. Diferentemente, no caso dos autos, como já se pôde perceber, a PDP com o Tecpar foi instituída seguindo 

rito próprio, também previsto em portarias do Ministro de Estado da Saúde (Portarias GM/MS 542, 

de 17 de fevereiro de 2017, e 1.992, de 3 de agosto de 2017), estabelecido unicamente para os casos 

aí tratados, o que caracteriza esses atos como portarias de efeito concreto, uma vez que disciplinam 

situações concretas e são desprovidas de generalidade e abstração (conceituação prevista na Portaria 

2.500, de 2017). (grifou-se) 

65. Na citação das conclusões alcançadas pela advogada da União, opta-se por transcrever as 
constatações alcançadas pela parecerista. Assim, todos os destaques deste parágrafo constam do 

original: 

 20. Nesse sentido, fica evidenciado que o caso dos autos não seguiu o rito previsto na  Portaria GM/MS 

2.531, de 12 de novembro de 2014 (atual Anexo XCV à Portaria de Consolidação 5, de 28 de 

setembro de 2017), que atribui à CTA e ao CD a competência para avaliar e julgar: as propostas de 

PDP (arts. 15 a 18), os pedidos de instituição pública para alterar seus parceiros envolvidos 

nos projetos de PDP (art. 47) e os pedidos para alterar as tecnologias do projeto de PDP (art. 

48). Embora não expressamente previsto, é coerente inferir que, por paralelismo, o caso 

de redistribuição de percentual de atendimento da demanda que resulte em atribuir a outro 

laboratório público a responsabilidade sobre parte desse percentual parece atrair o rito previsto no 

Anexo XCV à PRC 5/2017: (...)  

 21. Convém apontar que não se tem notícia de que as Portarias GM/MS 542, de 17 de fevereiro de 2017, e 

1.992, de 3 de agosto de 2017, tenham sido submetidas, pelo então Ministro de Estado da 

Saúde, à análise prévia desta Consultoria Jurídica. 

 22. A principal dúvida jurídica, portanto, reside no fato de avaliar se a PDP com o Tecpar, estabelecida com 

base em portarias de efeito concreto do então Ministro de Estado da Saúde, que não seguiram o rito 

previsto em portarias normativas previamente existentes, é válida ou não. 

  23. É importante registrar que a resposta a esse questionamento não é simples, haja vista a inexistência de 

norma de hierarquia superior (lei ou mesmo decreto) tratando sobre o assunto, de modo que todas as 

portarias sobre PDP, sejam a normativa ou as de efeito concreto, foram editadas por autoridades de 

mesmo nível hierárquico: Ministro de Estado da Saúde. 

  24. Assim, em tese, se aplicados os critérios cronológico e da especialidade, poderia se entender que  as 

Portarias GM/MS nº 542, de 17 de fevereiro de 2017, e nº 1.992, de 3 de agosto de 2017, por serem 

especiais e posteriores à Portaria GM/MS nº 2.531, de 12 de novembro de 2014, afastariam a 
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aplicação desta naquilo que fossem contrárias. 

 25. De outro lado, verifica-se que todo o rito previsto na Portaria GM/MS 2.531, de 12 de novembro de 2014 

(atual Anexo XCV à Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017), tem por objetivo 

assegurar princípios constitucionais, como os da impessoalidade, da moralidade  e da eficiência. 

Assim, o estabelecimento de rito próprio para apenas algumas PDPs, em portarias de efeito 

concreto, sem ouvir previamente a CTA e o CD, pode gerar questionamento sobre o eventual 

favorecimento a determinadas instituições públicas e privadas , como se dá no caso dos presentes 

autos.  

 26. Diante dessa grave insegurança jurídica, recomenda-se a suspensão da PDP questionada pelo TCU 

no processo em tela, assim como de aquisições de produtos decorrentes dessa PDP, até 

que, considerando todos os fatores apontados acima, seja melhor examinada a sua juridicidade 

(no caso de eventualmente se entender pela necessidade de submissão dessa PDP ao rito geral 

do Anexo XCV à Portaria de Consolidação 5, de 2017, terá de ser avaliado como se dará esse 

saneamento e regularização). 

 27. Cumpre apontar que, em análise dos autos, verifica-se que providência similar já foi adotada pelo 

Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, consoante consta no Despacho 

SCTIE 4689850, de 10 de julho de 2018, in verbis: 

  Em virtude da recomendação do TCU, disposta nos termos do Ofício 

0281/2018/SecexSaúde, notadamente no que tange ao item 3, solicito a  V.Sa. a 

suspensão, em caráter provisório, de todos os pagamentos/repasses de recursos 

referentes a fornecimentos pelo Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR, no 

âmbito da PDP do medicamento Trastuzumabe. 

 28. Em adição, recomenda-se que sejam tomadas todas as medidas necessárias, com urgência, para se 

evitar o desabastecimento de Trastuzumabe, consideradas as necessidades para atendimento 

da demanda nacional, haja vista a referida suspensão da PDP. 

 29. No que se refere aos atos de praxe subsequentes à redistribuição determinada 

pelas mencionadas portarias do Ministro de Estado da Saúde, que vieram a ser praticados pelas áreas 

técnicas - tais como o monitoramento da PDP e a aquisição do produto Trastuzumabe pelo 

Ministério da Saúde (a partir de despacho de autorização do Ministro) -, infere-se que foram 

praticados com arrimo na presunção de validade das portarias de efeito concreto emitidas pelo 

então Ministro de Estado da Saúde, haja vista que, consoante exposto supra, tais normas tinham o 

mesmo status normativo da portaria que estabelecia o rito geral das PDPs  (Portaria GM/MS 2.531, 

de 12 de novembro de 2014, atual Anexo XCV à Portaria de Consolidação 5, de 28 de setembro de 

2017). 

 30. Ressalva-se que esse entendimento sustenta-se a partir de avaliação abstrata deste Consultivo sobre a 

situação. Não deve implicar, portanto, que a Administração Pública furte-se de examinar 

detalhadamente os casos concretos no que concerne à adequação das  Portarias GM/MS 542/2017 e 

1.992/2017 ao regime jurídico-administrativo das PDPs; tampouco que deixe de averiguar possível 

dano ao erário decorrente das PDPs estabelecidas com base nessas portarias  e, na hipótese de 

sua ocorrência, apurar responsabilidades, medidas as quais recomenda-se que sejam adotadas 

desde já. 

 28. Especialmente no que concerne à avaliação econômica do preço praticado, importa observar que esta 

CONJUR/MS não detém informações suficientes, tampouco expertise técnica, para se manifestar 

acerca da vantajosidade das aquisições realizadas no âmbito de PDPs. De toda forma, recomenda-se 

que a área técnica demonstre ao TCU como se chegou ao preço estabelecido no âmbito da PDP 

com o Tecpar, trazendo, inclusive as explicações pertinentes sobre a diferenciação 

do preço praticado no âmbito da PDP com o da última contratação do 

medicamento Trastuzumabe feita pelo Ministério da Saúde, por inexigibilidade, com o 

laboratório Roche, atual parceiro privado do Tecpar.   

Análise da manifestação do MS 

66. Acertado o posicionamento do Consultivo sobre os fatos apontados na inicial, o qual em nada 
difere do já defendido até este ponto na presente instrução. Caberá avaliar, no mérito, se haveria a 
mesma estatura normativa entre a Portaria GM/MS 2.531/2014 (atual Anexo XCV à Portaria de 
Consolidação 5/2017) - que disciplina as PDP – e as Portarias GM/MS 542/2017, e 1.992/2017 - 
editadas exclusivamente para o caso concreto aqui tratado. 
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67. Ademais, prudente da parte do gestor a suspensão, em caráter provisório, de todos os pagamentos/ 
repasses de recursos referentes a fornecimentos pelo Instituto de Tecnologia do Paraná no âmbito da 
PDP do medicamento Trastuzumabe, conforme mencionado no parecer da AGU. 

68. Por ora, suficiente concordar com a parecerista sobre a necessidade de suspensão também da PDP, 
assim como de aquisições de produtos que dela decorram, até que o Tribunal possa se posicionar 
definitivamente sobre sua legalidade, bem como sobre os demais fatos apontados nesta instrução. 

 d) contratação para aquisição do medicamento Trastuzumabe junto ao Tecpar por preço 
incompatível com o praticado pelo mercado, em afronta ao previsto no inciso XXXIV, 

do art. 24, da Lei 8.666/1993. 

Manifestação do Tecpar 

69. O Tecpar diz que o preço praticado guarda total razoabilidade e vantajosidade para a 
Administração Pública e para o Erário, visto que, além do preço necessário para garantir o acesso ao 
medicamento oncológico ser um dos menores do mundo, e muito abaixo do preço praticado no mercado 
privado e nos mercados descentralizados do SUS, ainda permite a consecução dos objetivos da PNITS, 
trazendo autonomia tecnológica e fortalecimento da rede de laboratórios públicos oficiais (peça 38, p. 
9). 

70. Finaliza afirmando que esse preço inicial não pôde ser menor, entre outros motivos, porque foi 
identificado que, em função da urgência do cronograma de entrega do medicamento, em decorrência dos 
estoques disponíveis no Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, a 
importação teve que ser feita pela unidade da Roche no estado de Goiás, e em função de o estado não 
ser signatário de convênio de isenção do ICMS para medicamentos oncológicos, na comercialização 
para o Estado do Paraná, gerou-se um valor de 12% de tributos para compra (peças 38, p. 10-11). 

71. Requer seja acolhida sua manifestação para o fim de reconsiderar-se as conclusões alcançadas na 
representação constante do processo TC 018.120/2018-0, afastando-se as supostas irregularidades 
suscitadas e arquivando-se a representação. 

Análise da manifestação do Tecpar 

72. A afirmação sobre ser o preço praticado pelo instituto um dos menores do mundo, muito abaixo do 
preço praticado no mercado privado e nos mercados descentralizados do SUS, ignora o fato de que o 
parceiro atual do Tecpar na PDP do trastuzumabe, Laboratório Roche, vendeu a unidade do 
medicamento em 2017 ao MS, quando era fornecedor exclusivo no Brasil, por R$ 938,94. 

73. No que se refere à alegação de o preço não ser menor em razão da ausência de convênio de isenção 
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) entre os estados de Goiás e Paraná, 
não merece prosperar. Consoante o Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) 
ICMS 87 de 2002, as operações realizadas com os fármacos listados nesse convênio e destinados a 
órgão da Administração Pública direta e indireta federal, estadual e municipal e as suas fundações 
públicas possuem isenção do ICMS. Nesse sentido, o trastuzumabe consta da lista desse normativo e, 
desde 13/11/2013, encontra-se isento do ICMS, nas operações com instituições da Administração 
Pública. 

74. Assim, a resposta à oitiva não contém elementos capazes de alterar a posição desta Unidade 
Técnica quanto à necessidade de se propor a adoção de medida cautelar. 

Manifestação do MS 

75. Já o MS destaca, por meio da Coordenação Geral de Base Química e Biotecnológica, que cabe à 
Secretaria do Ministério da Saúde responsável pela execução do instrumento específico de aquisição do 
produto objeto da PDP junto à instituição pública, em conjunto com a Secretaria Executiva (SE/MS), 
realizar a análise de preços a serem praticados, com o apoio técnico da SCTIE/MS, em procedimento 
administrativo distinto do processo de PDP (peça 57, p. 3). 

76. Esclarece, por fim, que, no intuito de se evitar prejuízos futuros e orientando-se pela cautela e 
atenção à segurança jurídica, aquela área técnica acataria as recomendações exaradas no Parecer 
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00779/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU (parecer à peça 60). 

Análise da manifestação do MS 

77. Sobre a “logística” relacionada às análises de preços, suficientes as ponderações presentes nos 
parágrafos 55-57 desta instrução, restando, por fim, considerar-se adequada a opção informada pelos 
gestores em acatar as recomendações constantes do parecer da AGU, o que não deve ser fator 
impeditivo à adoção de medida cautelar por parte do TCU, a fim de garantir a manutenção do 
atendimento ao interesse público. 

Execução do Contrato 61/2018, firmado com o Tecpar 

78. Sobre os demais questionamentos que compuseram a oitiva prévia, assim manifestou-se o 
Ministério da Saúde, por meio da Nota Técnica 301/2018-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS (peça 61): 

 a) quanto do objeto do contrato firmado com o Tecpar já foi entregue pela contratada, bem 

como qual valor já foi pago ao laboratório paranaense, encaminhando os documentos 

fiscais emitidos. 

79. O Ministério da Saúde firmou com o Instituto de Tecnologia Do Paraná o Contrato 61/2018, cujo 
objeto consiste na aquisição de 172.374 frascos do medicamento trastuzumabe 150mg, a ser entregue de 
forma parcelada. Até o presente momento, segundo informa o órgão, o laboratório entregou 158.300 
frascos e realizará, nos próximos dias, a entrega da última parcela do contrato (14.074 frascos). 

80. Quanto aos valores pagos, o órgão apresenta Relatório de Faturas (peça 62) onde consta o total de 
R$ 78.831.255,30 em notas fiscais já emitidas pelo Tecpar. O quadro a seguir detalha os valores já 
pagos, que totalizam R$ 29.702.507,00: 

FATURA VALOR R$ ORDEM BANCÁRIA 

23406 11.943.071,60 2018OB800789 

23389 1.273.703,50 2018OB800789 

23421 999.566,30 2018OB800789 

23414 12.672.380,00 2018OB800789 

23381 278.016,50 2018OB800865 

23367 31.034,40 2018OB800865 

23395 2.504.734,70 2018OB800865 

TOTAL 29.702.507,00 -------------------- 

 b) qual é o quantitativo atual de Trastuzumabe presente em estoque para atendimento da demanda 

nacional.  

81. Informa que as parcelas contratadas estão sendo entregues pelo Tecpar diretamente nos 
almoxarifados das secretarias estaduais de saúde. Ademais, informa que o MS possui um quantitativo a 
receber da empresa de 14.074 frascos de trastuzumabe 150mg, que será distribuído para os estados e 
para o Distrito Federal nos próximos dias, e que atualmente o abastecimento da Rede SUS encontra-se 
regular (peça 61). 

Análise das respostas do MS 

82. Os dados apresentados demonstram que a execução contratual estaria em andamento, sem relatos 
de inadimplência por parte da contratada. Segundo informado, 92% do objeto já teria sido entregue, 
diretamente nos estados e no DF, restando 14.074 frascos a serem recebidos nos próximos dias. A 
informação de regularidade do abastecimento da Rede SUS, não havendo risco faltar medicamento para 
os pacientes, deve ser considerada, inclusive, para o deferimento da medida cautelar a ser proposta.  

83. Ademais, o parecer da Conjur, além de sugerir a suspensão do acordo, recomendou a adoção de 
medidas necessárias a se evitar o desabastecimento, o que ocasionou na interrupção, pelo gestor, em 
caráter provisório, de todos os pagamentos/ repasses de recursos referentes a fornecimentos pelo 
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Instituto de Tecnologia do Paraná no âmbito da PDP do medicamento Trastuzumabe. Também a 
Coordenação Geral de Base Química e Biotecnológica informou que acataria as recomendações do 
Consultivo (peça 57, p. 3). 

Análise da petição à peça 58 

84. Juntado aos autos, em 8/8/2018, pelo Ministério da Saúde, o Ofício 402/2018/SCTIE/MS, por meio 
do qual o órgão menciona o item 3 do Ofício 0281/2018-TCU/SecexSaúde, de 20/6/2018, como tendo 
sido motivador para que a SCTIE solicitasse a suspensão, em caráter provisório, de todos os 
pagamentos/repasses de recursos referentes a fornecimentos pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, no 
âmbito da PDP do medicamento Trastuzumabe (peça 58, p.1). 

85. Afirma que a decisão que impôs a suspensão da contratação ou a transferência de qualquer recurso 
junto ao Tecpar não se revela condizente com o interesse público, uma vez que implica em ônus 
excessivo à população, haja vista o perigo de desabastecimento na rede pública de saúde e consequente 
prejuízo ao tratamento de pacientes com câncer (peça 58, p. 1-2). 

86. De pronto, cogente esclarecer que o mencionado item do documento enviado ao MS não 
materializa decisão desta Corte. Convém reproduzir (peça 22, p. 2): 

 3. Por oportuno, informo a esse Ministério que qualquer contratação junto ao Tecpar, por dispensa 
de licitação baseada no XXXIV, do art. 24, da Lei 8.666/1990, ou, ainda, qualquer repasse 
de recursos realizado no âmbito da PDP do Trastuzumabe, sem que tenha havido a estrita 
observância dos requisitos legais previstos na Portaria GM/MS 2.531, de 12 de novembro 
de 2014, ou por preço incompatível com o praticado pelo mercado poderá ensejar a 

responsabilização dos gestores que houverem autorizado os acordos (grifou-se). 

87. Trata-se de alerta, lembrete oportunamente realizado quanto a mera possibilidade de 
responsabilização em caso de descumprimento da norma, haja vista os inúmeros indícios presentes na 
exordial de que a realização da PDP com o Tecpar padece de vícios de legalidade, entre outros 
mencionados. Nada obstante, considerar-se a medida adotada pelo gestor, no que tange à suspensão da 
PDP, medida adequada às boas práticas da gestão pública.  

88. Quanto às alegações sobre o perigo de desabastecimento, registre-se causar estranheza o argumento 
apresentado, uma vez que, quando questionado, por ocasião da oitiva prévia realizada, o MS 
encaminhou, por meio do Ofício 2122/2018/AECI/MS, datado de 26/7/2018, recebido no TCU em 
30/7/2018, a Nota Técnica 301/2018-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, cujo teor é taxativo ao afirmar: 
“salienta-se que atualmente o abastecimento da Rede SUS encontra-se regular” (peça 61). 

89. O gestor cita Juarez Freitas que, ao mencionar o princípio constitucional da precaução, leciona 
sobre “a obrigação de adotar medidas antecipatórias e proporcionais mesmo nos casos de incerteza 
quanto à produção de danos fundadamente temidos”. Nesse contexto, o gestor defende que “em 
situações como a ora em exame, é imperioso que o gestor público observe a necessidade de decidir com 
precaução, evitando a ocorrência de danos que podem ser maiores do que os riscos supostamente 
presentes” (peça 58, p. 3). Segundo aduz o peticionante:  

 Tal princípio exige o esforço significativo e cautela da Administração, cabendo ao órgão de controle verificar 

de forma razoável as medidas adotadas para evitar o desabastecimento de trastuzumabe, como forma 

de garantir o tratamento das pacientes (peça 58, p. 3).   

90. Sem apresentar dados comprobatórios, alega que, para assegurar o contínuo e regular 
abastecimento da rede, o MS precisaria firmar um outro contrato com o Tecpar para a aquisição de 
161.668 frascos ampola do trastuzumabe 150mg, em complementação ao quantitativo adquirido por 
meio do Contrato 61/2018. Diz que, havendo a necessidade de realização de processo licitatório, no 

momento não haveria laboratório capaz de fornecer imediatamente o quantitativo necessário para 
o abastecimento da rede pública. Que a fabricação, envase e distribuição ao MS levaria 
aproximadamente 3 meses (peça 58, p. 3). 

91. Menciona o Acórdão 1345/2012-TCU-Plenário (da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer), para 
requerer seja autorizada a continuidade da aquisição do medicamento junto ao Tecpar, mediante a 
retenção dos valores discutidos (notadamente a diferença entre os preços praticados por Tecpar e a 
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última aquisição por inexigibilidade — R$ 353,16 por frasco-ampola), até que o TCU emane uma 
manifestação definitiva sobre os indícios de sobrepreço. Requer, ainda, que seja autorizada nova 

contratação com Tecpar, condicionando sua celebração à retenção cautelar de pagamento acima 
exposta, medida esta capaz de preservar o interesse público, até julgamento de mérito do processo (peça 
58, p. 3-4). 

92. Por fim, afirma estar a Administração Pública diante de uma oportunidade única de exercer a 
atividade de planejamento, de modo a superar os graves problemas de iminência de desabastecimento 
do medicamento trastuzumabe, o que coloca em risco o tratamento de pacientes com câncer de mama 
(peça 58, p. 5). 

Análise dos argumentos e do pedido 

93. Inicialmente, ressalta-se o questionamento apresentado à pasta ministerial, no bojo da oitiva prévia 
realizada, constante do item 2 do Ofício 0281/2018-TCU/SecexSaúde, de 26/7/2018, no sentido de que 
o MS apresentasse “o quantitativo atual de Trastuzumabe presente em estoque para atendimento da 
demanda nacional”. 

94. Na oportunidade, o MS deixou de responder à pergunta deste Tribunal, limitando-se a dizer, 
conforme já mencionado, que, atualmente, o abastecimento da Rede SUS encontra-se regular (peça 61). 
Ademais, o MS deixa de apresentar documentação comprobatória com relação aos quantitativos em 
estoque, tanto no âmbito da resposta de 26/7/2018, quanto desta (de 7/8/2018, à peça 58).  

95. No documento mais recente, se limita a defender a iminência de desabastecimento do medicamento 
e relatar a alteração de postura do Instituto Butantan, já detalhada nos parágrafos 13-25 desta peça, bem 
como apresenta argumentos sobre a importância do trastuzumabe para seu público alvo (peça 58, p. 2-
5). 

96. Nesse sentido, reputa-se frágil o embasamento do pedido que ora se analisa, não apenas em função 
da contradição evidenciada, mas, também, em razão da ausência de comprovação sobre as alegações 
paradoxais sobre as condições de abastecimento da Rede SUS. Defende-se haver a obrigação de o 
jurisdicionado, sempre que requerido, apresentar as informações aos órgãos de controle, a fim de que 
seja assegurada a adoção de medidas condizentes com a realidade de cada caso. 

97. Não é razoável que o TCU seja forçado a diligenciar cada secretaria de estado de saúde do país 
para ter acesso aos reais montantes de trastuzumabe presentes em seus estoques. Caberia ao Ministério 
da Saúde, oportunamente, apresentar tais informações. Apesar disso, a pasta optou por não fazê-lo, ou, 
hipótese mais grave, não detém os dados.  

98. Seja qual for o caso, trata-se de fato que resulta em aumento da assimetria de informações inerente 
à atuação do controle externo e acaba por desaguar em argumentos do tipo que ora se apresenta. São 
apelos relacionados aos riscos e prejuízos ao tratamento dos pacientes (7 menções ao longo das 5 
páginas da peça 58), sem qualquer embasamento documental, com fortes características do denominado 
Argumentum ad misericordiam, usualmente utilizado para persuadir alguém a apoiar um argumento 
com base na emoção, mais do que em evidências. 

99. O gestor também se utiliza, no âmbito da lógica informal (ou raciocínio analítico),  do apelo à 

consequência para justificar seu pedido, quando diz caber ao órgão de controle verificar de forma 
razoável as medidas adotadas para evitar o desabastecimento de trastuzumabe, como forma de garantir o 
tratamento os pacientes, bem como do apelo ao medo (variação do apelo à consequência), quando 
defende não haver, no momento, laboratório capaz de fornecer imediatamente o quantitativo necessário 
para o abastecimento da rede pública. 

100.  Quanto à afirmação de caber ao órgão de controle verificar, de forma razoável, as medidas 
adotadas para evitar o desabastecimento de trastuzumabe, assim como de que inexistiria laboratório 
capaz de fornecer, de imediato, as quantidades do fármaco demandadas, não é função do TCU garantir o 
tratamento dos pacientes, isso é atribuição do Ministério da Saúde. Não cabe ao Tribunal substituir 
eventual gestor que, em tese, seja por incompetência, seja por buscar fim diverso do interesse público, 
deixa de garantir aos cidadãos acesso aos meios necessários para evitar ou diminuir seu sofrimento em 
razão de doença grave. 
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101.  O papel do TCU é corrigir, oportunamente, eventuais ações que resultaram na malversação de 
dinheiro público, bem como, no caso de atuação ex-post, buscar alcançar eventuais valores desviados e 
punir, nos limites de sua competência constitucional, os responsáveis pelo dano. 

102.  Ademais, o princípio constitucional da precaução, que resulta na obrigação de adoção de medidas 
antecipatórias pelo gestor, considerado o caso concreto, deveria ter sido aplicado quando da adoção das 
diversas medidas aqui atacadas, as quais resultaram na necessidade de intervenção desta Corte.  

103.  De todo modo, não obstante a aparente contradição do gestor com relação ao risco de 
desabastecimento, há que se considerar que existem duas empresas fornecedoras do medicamento 
atualmente no Brasil, a saber: Roche e Libbs Farmacêutica. Ambas parceiras do Tecpar e do Butantan, 
respectivamente, nas PDP do trastuzumabe. 

104.  Por essa razão, não merece prosperar a alegação do responsável no sentido de que, no momento, 
não haveria laboratório capaz de fornecer imediatamente o quantitativo necessário para o abastecimento 
da rede pública. Nesse sentido, o trastuzumabe é integralmente produzido e fornecido pela parceira 
privada do Tecpar. Ou seja, na pior das hipóteses (caso a Libbs não possa fornecer o quantitativo 
necessário), o órgão teria que adquirir emergencialmente o medicamento da Roche, pelo preço de 
mercado. 

105.  Por fim, entende-se que a Decisão desta Corte no âmbito do Acórdão 1345/2012-TCU-Plenário, da 
relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, mencionada pelo autor para justificar seu pleito, não guarda 
similaridade com o caso dos autos. Isso porque o posicionamento do Tribunal naquele processo fazia 
referência, conforme trecho do voto do Ministro Relator, a contrato em execução: 

11.Ante essa análise, a unidade técnica sugere seja determinado às Secretarias de Estado de 

Infraestrutura e de Saúde de Roraima, que retenham, cautelarmente: a) no próximo pagamento a ser 

efetuado à empresa Elo Engenharia Ltda. o valor de R$ 40.966,18, identificado como 

superfaturamento; b) em todas as próximas medições os percentuais informados no Relatório 

precedente relativos aos itens de serviço com sobrepreço. 

12.As referidas retenções têm por finalidade impedir a entrega de quantias com suspeita de serem 

indevidas à empresa contratada e ainda buscam obstar a realização de novos pagamentos que 

poderão vir a ser considerados superfaturados. Assim, tem-se entendido que em processos que 

tratam de indícios de irregularidade com risco de dano ao erário, presentes os requisitos para 

concessão de medida cautelar, fumus boni iuris e periculum in mora, este Tribunal pode determinar 

a retenção cautelar de valores. 

106.  Quanto a isso, entende-se não ser possível a aplicação da medida a contrato ainda a ser firmado. No 
caso, a melhor cautela a ser adotada é não firmar novo contrato  responsável por gerar prejuízo em 
razão de superfaturamento. Tal medida, inclusive, deve ser adotada, de ofício, pelo próprio gestor, não 
dependendo de manifestação prévia do TCU. 

107.  Cabe, entretanto, a determinação para que haja a retenção do excedente de 27,39% (R$ 1293,10 – 
R$ 938,94) com relação ao total relacionado ao Contrato 61/2018, inclusive sobre parcela já repassada 
ao Tecpar, pelas razões expostas no Acórdão supra, devendo ser indeferidos os demais pedidos do autor.  

Do cabimento de medida cautelar 

108.  Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator poderá, em caso de urgência, de 
fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de 
mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do 
procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão. Tal providência deverá ser 
adotada quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 

109.  Dada a urgência que o caso requer, fundada no potencial prejuízo aos cofres federais, entende-se 
necessária a concessão da medida cautelar prevista no art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, para 
determinar ao Ministério da Saúde que suspenda a PDP firmada com o Tecpar e a execução dos 
contratos que dela tenham derivado, bem como se abstenha de firmar novos contratos com o laboratório 
paranaense em razão da parceria ora impugnada. 

110.  A medida se justifica pela possibilidade de ineficácia da decisão de mérito, considerando tratar-se 
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de um contrato em execução e de outro prestes a ser firmado, ocasionando prejuízos recorrentes ao 
Erário à medida em que produzirem seus efeitos. 

111.  Nesse sentido, é possível afirmar que estão presentes os pressupostos para a concessão de medidas 
cautelares, quais sejam, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O primeiro, no risco de que os 
pagamentos realizados pelo Ministério ao Tecpar não possam mais ser reavidos, sob o argumento de que 
os produtos, apesar de contratados de maneira irregular, foram consumidos pelo contratante. 

112.  O segundo, com base nas constatações de que o Ministro da Saúde aprovou a inclusão do Tecpar na 
PDP do Trastuzumabe em desacordo com o preconizado pelo Marco Legal das PDP, Portaria GM/MS 
2.531/2014, bem como que autorizou contratação, com base no inciso XXXIV, do art. 24, da Lei 
8.666/1993, de objeto que apresentava preço acima do de mercado (parágrafos 22-25 desta instrução). 

Da inexistência de perigo da demora inverso  

113.  Além da informação apresentada pelo MS de regularidade do abastecimento da Rede SUS (peça 
61), atualmente o medicamento trastuzumabe conta com dois fornecedores autorizados no Brasil: 
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. e Libbs Farmacêutica LTDA, segundo informação da 
Anvisa (peça 64). A Roche foi a fornecedora do medicamento ao SUS em 2017, quando foram 
adquiridas 219.931 unidades pelo valor unitário de R$ 938,94. O laboratório também consta como 
parceiro privado do Tecpar na PDP objeto desta análise (peça 8, p. 1). 

114.  Já a Libbs, apesar de nunca ter fornecido o medicamento à Administração Federal, vez que recém 
autorizada no mercado nacional, consta como parceira privada do Instituto Butantan na PDP firmada 
entre o laboratório de São Paulo e o MS. 

115.  Com relação à capacidade de fornecimento, apesar de não haver pronunciamento dos laboratórios 
nos autos, conclui-se competentes para suprir a demanda nacional do medicamento, uma vez que todo o 
trastuzumabe adquirido em 2018 pelo MS foi oriundo da Própria Roche, constando o Tecpar apenas 
como intermediário. Existe, ainda, previsão de novas aquisições junto ao laboratório, conforme 
mencionado na inicial (peça 18, p. 6, parágrafo 41). No caso da Libbs, também consta previsão de 
fornecimento ao MS, no âmbito da PDP com o Butantan (peça 13, p. 3-4). 

116.  Por fim, sobre a economicidade das aquisições, apesar de haver consenso sobre ser a licitação o 
meio que, na maioria dos casos, promove melhores condições ao Governo, relevante mencionar 
posicionamento constante da Nota Técnica 71/2018-DIMEC/CGIES/DLOG/SE/MS, que tratou da 
negociação comercial para aquisição do trastuzumabe junto ao Tecpar (peça 8): 

 (...) 

 1.8. Insta destacar que até o presente momento este Ministério da Saúde adquire este insumo por meio de 

inexigibilidade de licitação com a empresa ROCHE, tendo em vista que até a última contratação esta 

empresa era a única detentora do registro desse medicamento na ANVISA. A última aquisição foi 

formalizada por meio do CT 50/2017, para um quantitativo de 219.931 frascos -ampola ao preço 

unitário de R$ 938,94.  

 1.9. Em posse destas informações, fica evidente que o valor previsto e aprovado no projeto de PDP da 

TECPAR é 42,71% superior ao atualmente praticado por esta pasta. Importante destacar que as 

outras instituições públicas (Butantan e BioManguinhos) com projetos aprovados previram valo res 

bem próximos ao atualmente praticado por este Ministério.  

 (...) 

 3. HISTÓRICO DE AQUISIÇÕES  

 3.1. Localizaram-se registros de aquisição deste insumo desde 2013, todas na modalidade inexigibilidade de 

licitação, por se tratar de único fornecedor com registro na ANVISA. Anteriormente ao ano de 2013 

estas aquisições não eram centralizadas pelo MS, e eram adquiridas em separado por cada unidade 

da federação. 
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 (...) 

 3.3. Assim, observa-se que nas quatro aquisições após a centralização deste insumo foram concedidos 

descontos em relação à contratação anterior. Estes descontos variaram de 3% a 7,02% e ocorreram 

mesmo nos anos em que houve redução do quantitativo a ser adquirido, como em 2016. Desta 

forma, esta será a primeira aquisição deste insumo em que ocorrerá elevação de preços, de forma 

que o preço a ser contratado será 10,81% superior ao da primeira contratação, em 2013.  

 (...) 

 3.7. Para o caso concreto, entende-se que mais uma vez esta máxima se confirmou, isto pode ser constatado 

nos contínuos descontos alcançados por este Ministério nas aquisições com a ROCHE, de forma que 

o preço da última contratação percebeu um desconto de 19,54% em relação à primeira. Isto ocorreu 

apesar das alterações macroeconômicas do período, em que houve desvalorização da moeda 

nacional e intensificação do processo inflacionário. (grifou-se) 

117.  O posicionamento técnico destacado confirma que, para o trastuzumabe, desde o início das 
aquisições centralizadas pelo MS, sempre houve decréscimo no preço unitário do medicamento. Isso 
ocorreu apesar de se tratar a Roche de fornecedor exclusivo, desde a primeira compra, em 2013, até a 
mais recente, em 2017, antes da PDP com o Tecpar, conforme gráfico 1. O preço da aquisição realizada 
em 2018 é exatamente aquele praticado no âmbito da parceria com o instituto paranaense. 

118.  Sobre a diferença entre o preço da Roche em 2017, R$ 938,94 (inexigibilidade), e o preço do 
Tecpar em 2018, R$ 1.293,10 (PDP com a Roche), assim se pronunciou o laboratório do Paraná, por 
meio da oitiva prévia realizada no âmbito do presente TC (peça 38, p. 5): 

 (...) a diferença entre o valor da última aquisição feita pelo Ministério e a aquisição feita dentro do âmbito do 

projeto de transferência e desenvolvimento de tecnologia são exatamente os recursos a serem 

utilizados pelos parceiros público, privado nacional e pelo detentor da tecnologia, para realizar as 

atividades do projeto. (...) 

119.  Do excerto destacado da manifestação do Tecpar, infere-se que o preço praticado atualmente pela 
Roche para a unidade do trastuzumabe 150mg é o mesmo de 2017. Portanto, entende-se que existe a 
tendência de que ocorra maior economia ainda no caso da aquisição do medicamento via processo 
licitatório. Não somente por conta do histórico da Roche de descontos sucessivos ao longo dos anos, 
mas também porque, atualmente, existe a concorrência com a Libbs. 

120.  Ademais, caso haja a cobrança, pela Roche, de valor unitário maior que o praticado nas últimas 
aquisições, caberá a eventual intervenção das demais instituições de controle do Estado, a exemplo do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e do Ministério Público Federal – MPF, a fim 
de garantir que o SUS não se torne refém de eventual prática abusiva. 

121.  Assim, até que o TCU se pronuncie definitivamente sobre a matéria, qualquer aquisição de 
trastuzumabe pelo MS deverá ser realizada por meio de processo licitatório, garantida, em caso de risco 
de desabastecimento, a dispensa prevista na Lei 8.666/1993, art. 24, IV, desde que devidamente 
justificada, após preenchidos os requisitos da norma, sem prejuízo à possibilidade de responsabilização 
do gestor que, por falta de planejamento adequado, der causa à eventual situação emergencial. 

CONCLUSÃO 

122.  Em suma, trata-se de parecer técnico sobre a concessão de medida cautelar, presentes o perigo da 
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demora e a fumaça do bom direito, assim como ausente o perigo da demora inverso (parágrafos 108-
121), após a realização de oitiva das partes, com o propósito de suspender parceria para o 
desenvolvimento produtivo - PDP firmada entre o Ministério da Saúde - MS e o Instituto de Tecnologia 
do Paraná - Tecpar, para o fornecimento de trastuzumabe, por desobediência aos preceitos legais. Por 
ocasião das oitivas, diligenciou-se o Instituto Butantan, que também detém acordo de PDP para o 
medicamento. 

123.  Das respostas do Butantan aos questionamentos do Tribunal (peça 25), bem como da 
documentação que apresenta aumento de preço do produto pelo laboratório após a diligência 
encaminhada por esta Corte (peça 56), conclui-se que o valor praticado na última aquisição junto ao 
mercado pelo MS (R$ 938,94), para a concentração de 150mg de trastuzumabe, deve ser o preço 
máximo aceito para as aquisições no âmbito de PDP do trastuzumabe, tendo em vista que, além de se 
tratar de aquisição direta, com monopólio de fornecimento e demanda previamente conhecida pelo 
laboratório parceiro, atualmente o fornecimento do medicamento no Brasil também pode ser realizado 
pela Libbs Farmacêutica, conforme registro do medicamento na Anvisa (peça 64). Essa existência de 
concorrência, tende a provocar, naturalmente, a queda do preço de mercado do produto (parágrafos 15-
25). 

124.  Sobre as manifestações do MS e do Tecpar, conclui-se haver indícios suficientes quanto a 
ocorrência de desobediência ao prescrito no Marco Legal das PDP quando da concretização do acordo. 
Assim, não houve a apresentação, pelos interessados, de elementos, além dos abrangidos na instrução 
inicial desta Unidade Técnica (peça 18), que pudessem justificar a adoção das medidas ora 
questionadas. Pelo contrário, restou reforçado que a formação da PDP do trastuzumabe com o Tecpar 
não foi aprovada pelos colegiados competentes, em afronta à Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, 
Anexo XCV, art. 15, art. 16 e art. 18 (parágrafos 26-41). 

125.  Conclui-se, ainda, que o preço praticado no âmbito da PDP está injustificadamente maior que o de 
mercado, uma vez que, para este caso, o valor de parâmetro deve ser aquele praticado na última 
aquisição junto ao mercado pelo MS (R$ 938,94), em 2017, e não os preços das tabelas da Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Também, que a ausência de análise comparativa 
entre os preços de parcerias relacionadas ao mesmo produto atenta contra a economicidade (parágrafos 
42-57 e 69-77). 

126.  Sobre a utilização do instituto da “redistribuição”, sem previsão legal, pelo Ministro da Saúde, não 
obstante concordar-se que a revisão periódica dos projetos de PDP em execução é desejável e vantajosa 
para a administração pública, no caso concreto, havia que ser obedecido o processo legalmente 
instituído pelo Marco Legal das PDP. Nesse sentido, acertado o posicionamento da AGU, exarado por 
meio do Parecer 779/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU (peça 60), recomendando a suspensão da PDP 
com o Tecpar, assim como de aquisições de produtos decorrentes da parceria, a adoção de todas as 
medidas necessárias, com urgência, para se evitar o desabastecimento de Trastuzumabe e a apuração e 
responsabilização por eventual dano ao Erário (parágrafos 58-68). 

127.  Com relação à execução do Contrato 61/2018, firmado entre o MS e o Tecpar no âmbito da PDP do 
trastuzumabe, os dados apresentados pela pasta ministerial demonstram que a execução contratual 
estaria em andamento, sem relatos de inadimplência por parte da contratada. Segundo informado, 92% 
do objeto já teria sido entregue, diretamente nos estados e no DF, restando 14.074 frascos a serem 
recebidos nos próximos dias. Consta, ainda, informação de regularidade do abastecimento da Rede SUS 
(parágrafos 78-83). 

128.  Por fim, no que tange aos pedidos apresentados por meio do documento à peça 58, conclui-se não 
assistir razão ao autor com relação à argumentação apresentada para defender que o TCU autorize nova 
contratação com o Tecpar com fulcro na PDP do trastuzumabe, devendo ser parcialmente provido o 
pedido, com relação à retenção dos valores excedentes referentes ao contrato 61/2018. (parágrafos 84-
107). 

129.  Portanto, entende-se prudente a adoção de medida cautelar a fim de determinar ao Ministério da 
Saúde que, até ulterior decisão deste Tribunal, suspenda a PDP firmada com o Instituto de Tecnologia 
do Paraná – Tecpar para a produção e fornecimento ao SUS do trastuzumabe, se abstendo de realizar 
qualquer aquisição no âmbito da aludida parceria, ou por preço acima do de mercado, bem como adote 
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todas as medidas necessárias, com urgência, para evitar o desabastecimento do medicamento, devendo, 
ainda, reter, como excedente ao preço de mercado do medicamento, 27,39% dos valores ainda não 
repassados ao Instituto (parágrafos 107-112). 

130.  Dos totais já faturados, mas ainda não repassados, além da retenção do percentual acima 
mencionado, deverá ser retido, também, os seguintes valores, como excedente dos  pagamentos já 

realizados : 

FATURA VALOR R$ ORDEM 

BANCÁRIA 

VALOR A SER 

RETIDO R$ 

23406 11.943.071,60 2018OB800789 3.271.207,31 

23389 1.273.703,50 2018OB800789 348.867,39 

23421 999.566,30 2018OB800789 273.781,21 

23414 12.672.380,00 2018OB800789 3.471.964,88 

23381 278.016,50 2018OB800865 76.148,72 

23367 31.034,40 2018OB800865 8.500,32 

23395 2.504.734,70 2018OB800865 686.046,83 

TOTAL 29.702.507,00 -------------------- 8.135.516,67 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

131.  Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:  

 i) uma vez presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, determinar, cautelarmente, nos 
termos do art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, ao Ministério da Saúde que:  

a)  até ulterior decisão deste Tribunal, suspenda a execução da Parceria para o 
Desenvolvimento Produtivo firmada com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), 
por meio do Termo de Compromisso 12/2017, para a produção e fornecimento ao SUS 
do medicamento trastuzumabe, abstendo-se de realizar novos contratos ou aditivos no 
âmbito do acordo, ou efetivar aquisições por preço acima do de mercado; 

b)  retenha 27,39% de todos as despesas, pagas ou a pagar, em razão das parcelas já 
adimplidas ou a adimplir pela contratada, no âmbito do Contrato 61/2018, a título de 
excedente ao preço de mercado do medicamento (parágrafos 107-112); 

c)  adote todas as medidas necessárias, com a urgência que o caso requer, para 
evitar o desabastecimento do medicamento; 

 ii)  conhecer do pedido à peça 58 para, no mérito, julgá-lo parcialmente procedente, quanto à 
retenção cautelar dos valores excedentes referentes ao contrato 61/2018 (parágrafos 93-107); 

 iii) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser adotada ao Ministério da Saúde e ao Instituto de 
Tecnologia do Paraná, bem como informar aos interessados que o relatório e o voto que a 
fundamentarem estarão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista 
interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 
 iv) restituir os autos à SecexSaúde para que adote as providências cabíveis e dê continuidade às 
análises. 

 

2. Após a emissão dos pareceres anteriormente reproduzidos, foram juntados novos elementos aos 
autos com potencial de afetar a análise do requisito do periculum in mora reverso, necessária a 

decisão cautelar (peças 71-73). Por esse motivo, determinei, por meio do despacho à peça 74, que os 
autos retornassem à unidade técnica para a análise da referida documentação, cujo parecer em tom 

uníssono (peças 77-79), reproduzo a seguir:  
 

INTRODUÇÃO 
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 Cuidam os autos de representação desta unidade técnica a respeito de possíveis irregularidades 
ocorridas no Ministério da Saúde (MS), relacionadas a aquisição do medicamento Trastuzumabe para 
utilização no Sistema Único de Saúde (SUS), em âmbito de Parceira para o Desenvolvimento Produtivo 
– PDP. 

HISTÓRICO 

2. Em rotina de acompanhamento da execução financeira e orçamentária da clientela da SecexSaúde, 
foi identificada a Nota de Empenho 2018NE800336, no valor de R$ 222.896.819,40, cujo objetivo é 
atender despesas com a aquisição de Trastuzumabe, sendo o credor o Instituto de Tecnologia do Paraná 
– Tecpar, e a aquisição realizada por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XXXII, da Lei 
8.666/93 (dispensa para aquisição no âmbito de PDP). 

3. Ato contínuo, com fulcro nos art. 157, 230 e 242, parágrafo único, do RI/TCU, encaminhou-se o 
Ofício 132/2018-TCU/SecexSaúde, de 11/4/2018, ao Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, para 
que apresentasse, no prazo de 15 dias, a documentação pertinente (peça 1). 

4. Por meio do Ofício 1113/2018/AECI/MS, de 27/4/2018 (peça 4), o Ministério da Saúde 
encaminhou a Nota Técnica - NT 83/2018-CGBQB/DECIIS/SCTIE/MS (peça 5) e a Nota Técnica - NT 
165/2018-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS (peça 6), acompanhadas por dois DVD contendo os termos de 
compromisso solicitados no item “a” do ofício de diligência e diversos documentos relativos à aquisição 
de Trastuzumabe em análise.  

5. Realizada a análise das informações prestadas, dada a urgência que o caso requereu, fundada no 
potencial prejuízo aos cofres federais, entendeu-se necessária a concessão da medida cautelar prevista 
no art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, para determinar ao Ministério da Saúde que suspendesse a 
PDP firmada com o Tecpar, bem como a execução dos contratos que dela tenham derivado. 

6. Entretanto, considerou-se que melhor resguardaria o interesse público, em razão de haver perigo da 
demora inverso, a realização de oitiva e diligência prévias à possível concessão da medida de urgência 
vislumbrada, para as quais houve a anuência do Relator (peça 21). 

7. Nesse sentido, requereu-se a manifestação do MS para que apresentasse, no prazo de até cinco dias 
úteis, elementos não abrangidos na análise inicial que pudessem justificar a adoção das medidas ora 
questionadas, bem como se pronunciasse sobre pontos específicos, nos termos do Ofício 281/2018-
TCU/SecexSaúde, de 20/6/2018 (peça 22).  

8. Também foi diligenciado o Instituto Butantan, por meio do Ofício 0283/2018-TCU/SecexSaúde, de 
20/6/2018, para que esclarecesse, no mesmo prazo, se teria condições de fornecer os quantitativos do 
medicamento Trastuzumabe demandados pelo Ministério da Saúde, nos prazos estipulados nos Termos 
de Referência 4023 e 3941 (peça 25). 

9. Por fim, ante a possibilidade de lesão a direito subjetivo do Tecpar, em decorrência de eventual 
deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal, também foi estendida a oitiva ao instituto 
paranaense, por meio do Ofício 0282/2018-TCU/SecexSaúde, de 20/6/2018, em homenagem ao amplo 
contraditório defendido pelo Tribunal (peça 24). 

10. Frente às manifestações das unidades jurisdicionadas, esta Especializada emitiu, em 23/8/2018 
(peça 68), pronunciamento pela concessão de medida cautelar, nos termos da peça 66, propondo, uma 
vez presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, a determinação, com fulcro no art. 276, 
caput, do Regimento Interno/TCU, ao Ministério da Saúde: 

 a) até ulterior decisão deste Tribunal, suspenda a execução da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo 

firmada com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), por meio do Termo de Compromisso 

12/2017, para a produção e fornecimento ao SUS do medicamento trastuzumabe, abstendo -se de 

realizar novos contratos ou aditivos no âmbito do acordo, ou efetivar aquisições por preço acima do 

de mercado;  

 b) retenha 27,39% de todos as despesas, pagas ou a pagar, em razão das parcelas já adimplidas ou a adimplir 

pela contratada, no âmbito do Contrato 61/2018, a título de excedente ao preço de mercado do 

medicamento (parágrafos 107-112);  

 c) adote todas as medidas necessárias, com a urgência que o caso requer, para evitar o desabastecimento do 
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medicamento. 

11. Sobre a petição constante da peça 58, considerou-se adequado propor o conhecimento do pedido 
para, no mérito, julgá-lo parcialmente procedente, quanto à retenção cautelar dos valores excedentes 
referentes ao Contrato 61/2018. 

12. Ato contínuo, ao declarar-se impedido, o Relator, Ministro Augusto Nardes, determinou, em 
27/8/2018, o envio dos autos à Secretaria das Sessões para sorteio de novo Relator (peça 69), o que foi 
realizado em 28/8/2018, sendo sorteado o Ministro Aroldo Cedraz (peça 70). 

13. Em 12/9/2018, após ratificar o conhecimento da representação, conforme despacho do então 
Relator, Ministro Augusto Nardes, à peça 21, o Ministro Aroldo Cedraz remeteu os autos a esta unidade 
técnica para a reavaliação e manifestação conclusiva quanto ao pedido do Ministério da Saúde à peça 
58, que trata, em suma, de solicitação de autorização para a aquisição de 161.668 frascos do 
trastuzumabe 150mg em complementação ao quantitativo adquirido por meio do Contrato 61/2018, a 
serem fornecidos pelo Tecpar, para o abastecimento dos estoques do medicamento no SUS, no curto 
prazo (peça 74, p. 4). 

14. O retorno do processo à SecexSaúde se deve, conforme discorre o Relator (peça 74, p. 3), em razão 
de que, após a conclusão dos pareceres da unidade técnica, em 23/8/2018, foram juntados aos autos 
novos elementos com potencial de afetar, em especial, a compreensão a respeito do periculum in mora 
reverso. 

15. Segundo consta, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE informa, por 
meio do Ofício 463/2018/SCTIE/MS (peça 71), que “o estoque atual do Almoxarifado do Ministério da 
Saúde é de 15 frascos do medicamento Trastuzumabe”, bem como “que as únicas detentoras de registro 
na Anvisa (Roche e Libbs) não possuem capacidade de fornecer imediatamente o quantitativo 
necessário para o abastecimento da rede pública, no bojo da dispensa de licitação”, apresentando 
documentação comprobatória da comunicação recente daquela pasta com os referidos laboratórios. 

16. Ademais, segundo consta do Despacho à peça 74, “o Laboratório Tecpar (peças 72 e 73) informa 
que, para evitar risco de desabastecimento, estaria apto a fornecer o medicamento sem o excedente de 
preço identificado pela unidade técnica, ou seja, pelo valor praticado na última aquisição junto ao 
mercado pelo MS (R$ 938,94)”. 

EXAME TÉCNICO 

Documentos apresentados pelo Ministério da Saúde  

17. No Ofício 463/2018/SCTIE/MS (peça 71, p. 2-3), em suma, o MS afirma que, para o atendimento 
da programação do trastuzumabe para o terceiro trimestre de 2018, os estados encaminharam os 
quantitativos necessários para o atendimento da demanda. 

18. Esclarece que, após análise dos dados, aprovou um quantitativo total de 91.615 frascos de 
trastuzumabe, tendo encaminhado às secretarias estaduais de saúde o quantitativo de 68.155, 
equivalendo a 74,39% da demanda (tabela à peça 71, p. 3). Informa que o estoque atual do almoxarifado 
do MS é de 15 frascos do medicamento. Requer o pronunciamento urgente desta Corte de Contas acerca 
dos pontos arguidos por meio do Ofício 402/2018/SCTIE/MS (peça 58) e no Ofício 
416/2018/SCTIE/MS (peça 65). 

19. O primeiro Ofício mencionado pede que seja autorizada a continuidade da aquisição do 
medicamento junto ao Tecpar, mediante a retenção dos valores discutidos, até que o TCU emane uma 
manifestação definitiva sobre os indícios de sobrepreço, bem como que seja autorizada nova contratação 
com o Tecpar, condicionando sua celebração à retenção cautelar de pagamento acima exposta, até 
julgamento de mérito do processo (peça 58, p. 3-4 e peça 71, p. 4). 

20. O segundo menciona posicionamento desta secretaria, constante da peça 18, p. 6, no sentido de 
que, confirmada a hipótese ora analisada, a Portaria do Ministro da Saúde que aprovou o ingresso do 
laboratório paranaense na parceria constitui ato nulo, pois praticado em desacordo com a previsão 
aplicável, além de poder configurar usurpação de competência de colegiado (peça 65, p. 2).  

21. Afirma que as argumentações causam preocupações e inseguranças naquele Ministério, sendo 
imprescindível que o TCU avalie se a PDP com o Tecpar, estabelecida com base em Portarias de efeito 
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concreto do então Ministro de Estado da Saúde, é válida ou não. Aduz ser indispensável saber se o 
diploma legal mais recente teria vigor e regularia situações anteriormente consolidadas (peça 65, p. 2).  

22. Informa que a principal finalidade da presente consulta é minimizar o impacto decorrente de uma 
eventual nulidade da PDP com o Tecpar, evitando os conflitos que possam emergir no confronto da “lei 
nova em relação à antiga”, isto porque o Ministério da Saúde aprovou, segundo diz, por meio das 

Portarias GM/MS 1.992 e 1.993, de 03 de agosto de 2017, dezesseis parcerias para o 
Desenvolvimento Produtivo (PDP) de produtos biológicos , conforme quadro que apresenta (peça 65, 
p. 2-3). 

23. Argumenta em favor da redistribuição realizada e argui no sentido de ser imprescindível a 
definição do TCU acerca da legitimidade das dezesseis parcerias celebradas após a redistribuição, as 
quais, defende, não causaram prejuízo ao erário, à sociedade ou aos laboratórios públicos e privados 
(peça 65, p. 4-7). 

24. Por fim, já se encontrando os autos na SecexSaúde, foi recebida, em 13/9/2018, nova 
documentação encaminhada pela SCTIE, contendo 92 páginas. Trata-se do Ofício 503/2018/SCTIE/MS, 
de 12/9/2018 (peça 75). Apresenta informações sobre os estoques nos estados, bem como teor de 
cláusula contratual entre Tecpar e Roche que nomeia o laboratório do Paraná como fornecedor 
exclusivo da empresa no Brasil para a venda direta do trastuzumabe ao SUS. Além disso, o gestor 
solicita, novamente: 

 considerando o pronunciamento dos estados quanto ao estoque atualizado do medicamento, a medida cautelar 

pleiteada consistente na autorização da continuidade da aquisição do medicamento junto ao Tecpar, 

mediante retenção dos valores discutidos, é fundamental para garantir o abastecimento do 

medicamento, até decisão definitiva sobre os indícios de sobrepreço. 

Análise das informações e dos pedidos apresentados pelo MS 

25. Necessário que a análise seja realizada em conjunto com as informações encaminhadas pelo 
Tecpar. Isso porque o pedido constante do Ofício 402/2018/SCTIE/MS (peça 58), sobre o qual constou 
manifestação expressa desta unidade técnica no âmbito da instrução de peça 66 (p. 16-18), reiterado por 
meio do Ofício 463/2018/SCTIE/MS (peça 71), não continha a manifestação presente no Ofício 
DE/PRE/226/2018 (peça 72), encaminhado pelo Tecpar ao titular da SCTIE. 

26. Não obstante superada a questão relacionada à retenção dos valores excedentes ao preço de 
mercado do medicamento, reitera-se o posicionamento adotado sobre este ponto no âmbito da peça que 
propôs o indeferimento do pedido à peça 58, com base nos argumentos apresentados nos parágrafos 84-
107, bem como sobre os demais pontos analisados no âmbito daquela instrução técnica (peça 66).  

27. Todavia, sobre a conclusão e o encaminhamento sugeridos, mostra-se necessária nova avaliação 
quanto à possibilidade de aquisição extraordinária pelo MS, junto ao Tecpar, no âmbito da PDP ora 
questionada, de quantitativo do medicamento suficiente ao atendimento da demanda de urgência ora 
alegada, considerando necessariamente como valor unitário máximo para a compra o preço de mercado 
(R$ 938,94), com vistas ao fornecimento de trastuzumabe aos pacientes no curto prazo. 

28. Entende-se não haver, no bojo da documentação juntada aos autos após o pronunciamento desta 
unidade técnica, justificativa suficiente à alteração das conclusões e proposições à peça 66, p. 21-23. 
Isso porque, após a menção ao contrato firmado entre Tecpar e Roche, realizada no âmbito da 
documentação anexada ao processo pela SCTIE (peça 75, p. 3), por meio do qual o citado laboratório 
nomeou o Tecpar como fornecedor exclusivo no Brasil para realizar vendas diretas do trastuzumabe ao 
SUS, solicitou-se ao instituto do Paraná o encaminhamento de cópia do acordo, para análise e 
confirmação das informações apresentadas pelo MS. A documentação foi disponibilizada pelo Tecpar 
em 17/9/2018 (peça 76). 

29. Da análise do inteiro teor do contrato, observou-se que, dentre os considerandos presentes em seu 
preâmbulo, o instrumento apresenta (peça 76, p. 4, 6-7, 17 e 18): 

 CONSIDERANDO QUE, a ROCHE e os PARCEIROS vêm seguindo e estão dispostos a seguir as 

regras previstas na Portaria para a submissão do e transferência de tecnologia prevista no Projeto 

PDP; 

 (...) 

 Lei Aplicável significa as disposições aplicáveis de todos e quaisquer estatutos, leis, instrumentos, regras, 
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normas, códigos administrativos, portarias, decretos, ordens, decisões, liminares , sentenças, 

julgamentos, alvarás e licenças de qualquer Autoridade Governamental ou autoridade, agência 

ou órgão não governamental (seja no presente ou no futuro e em qualquer território) que tenha 

jurisdição ou importância em relação à Parte aplicável e seus negócios e/ou às disposições 

pertinentes deste Acordo. Para maior clareza, Lei Aplicável inclui a Lei 8666/1993, Lei 

10.973/2004, Lei Estadual do Paraná 15.608/2007, a Portaria e todos os regulamentos e requisitos 

da Anvisa. 

 (...) 

 Portaria significa a Portaria GM/MS 2.531, de 12 de novembro de 2014 , publicada pelo MS. 

 (...) 

 Projeto PDP significa o projeto a ser apresentado ao MS pelo PARCEIRO PÚBLICO, preenchendo todos 

os requisitos da Portaria, com relação à transferência da tecnologia do Produto conforme 

determinado pelos Documentos Definitivos (grifou-se). 

30. Do excerto, necessário concluir que as previsões relacionadas ao cumprimento, por ambas as 
partes, das regras positivadas pela Portaria GM/MS 2.531/2014 (Marco Legal das PDP consolidada pela 
Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, que, no Anexo XCV, manteve os exatos termos da norma 
anterior) constituem verdadeiro fator condicionante para a eficácia do acordo. Também, que as partes 
reconhecem a aplicabilidade, além do previsto na Portaria GM/MS 2.531/2014, da Lei 8.666/1993. 

31. Ademais, consoante a cláusula transcrita à peça 75, p. 3 (Cláusula 16, item 16.1), existe 
condicionante à vigência da previsão constante do acordo. Nesse sentido, a cláusula mencionada é 
taxativa: “... desde que o PARCEIRO PÚBLICO cumpra todas as suas obrigações estabelecidas neste 
Acordo ...”.  

32. Por esse prisma, necessário reiterar que o Projeto de PDP do trastuzumabe, apresentado ao MS pelo 
Tecpar, não preenche todos os requisitos previstos na Portaria GM/MS 2.531/2014. A norma exige, em 
seu art. 11, que a proposta de projeto de PDP será elaborada considerando-se a lista vigente de produtos 
estratégicos para o SUS. Entretanto, em 2017, o trastuzumabe integrou o rol de produtos  não 

elegíveis para novas PDP, segundo constou do Anexo II, item 49, da Portaria GM/MS 704/2017, que 

definiu a lista de produtos estratégicos para o SUS naquele ano. Assim, entende-se que o requisito 
supramencionado não foi preenchido. 

33. Também há previsão expressa, no art. 14, VIII, b, de que os preços propostos serão compatíveis 
com os praticados pelo SUS e, quando necessário, aos preços de mercados internacionais dos países 
contemplados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), considerando os 

princípios da econonomicidade e da vantajosidade. Também este requisito não restou atendido. 

34. Por fim, o art. 15 da norma prevê que a análise e a avaliação da proposta de projeto de PDP serão 
realizadas pelas Comissões Técnicas de Avaliação e pelo Comitê Deliberativo. Já o art. 18, II, prevê que 
cabe ao CD aprovar ou reprovar as propostas de projeto de PDP, mediante parecer conclusivo. 
Trata-se, portanto, de mais um requisito não preenchido. 

35. Também houve o descumprimento, quando da submissão do projeto de PDP, bem como quando da 
assinatura do Contrato 61/2018, do art. 24, da Lei 8.666/1993, cujo teor dispõe: 

 XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde 

produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade 

apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em 

parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único 

de Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim 

específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível 

com o praticado no mercado (grifou-se). 

36. Logo, considerando que o atendimento aos requisitos previstos nos normativos que menciona 
constituem condição sine qua non para a eficácia do contrato firmado entre Tecpar e Roche, conclui-se 
pela perda dos efeitos das cláusulas contratuais. Ademais, por existir a jurisdição do TCU para decidir 
sobre a legalidade, legitimidade, vantajosidade e economicidade da PDP firmada entre o MS e o 
laboratório estadual, haja vista tratar-se de projeto que envolve a aquisição de medicamentos com a 
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utilização de recursos federais, entende-se que um dos efeitos imediatos da medida cautelar que ora se 
pleiteia será a suspensão, por arrastamento, das cláusulas constantes do acordo em questão.  

37. Ademais, não obstante a alegação da SCTIE no sentido de que, no momento, não há laboratório 
capaz de fornecer imediatamente o quantitativo necessário para o abastecimento da rede pública (peça 
71, p. 1), consigna-se que a Roche em nenhum momento alegou que não poderia fornecer o 
medicamento em razão de ausência de estoque, ou qualquer outra razão que não se refira ao 
impedimento contratual. Desse modo, uma vez prolatada a decisão, restará suspenso o único fator 
impeditivo à possibilidade de fornecimento direto do trastuzamabe ao SUS pela empresa. Por 
consequência, deverá o MS providenciar nova cotação de preços com os fornecedores que possuem 
registro do medicamento junto à Anvisa, a fim de concretizar a aquisição emergencial dos quantitativos 
necessários ao atendimento da demanda de curto prazo. 

38. Paralelamente a esta compra excepcional, e até que haja decisão de mérito do TCU sobre a matéria, 
deverá o MS adotar todas as medidas necessárias à realização do regular procedimento licitatório para 
atender às próximas aquisições, a fim de garantir o abastecimento de trastuzumabe suficiente à 
continuidade dos tratamentos das pacientes que dele dependem. 

39. Entende-se que a medida ora proposta apresenta maior anuência ao princípio da legalidade, em 
razão de todos os indícios já apresentados no âmbito da instrução de peça 66, bem como nesta peça 
técnica, sobre a ocorrência de graves irregularidades na formação do acordo. 

40. Quanto ao Ofício 416/2018/SCTIE/MS (peça 65), legítima a preocupação do gestor com relação às 
demais quinze parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) de produtos biológicos aprovadas 
pelo então Ministro da Saúde, por meio das Portarias GM/MS 1.992/2017 e 1.993/2017. Porém, 
defende-se que a conclusão pela legalidade da Portaria GM/MS 542/2017, que define a redistribuição 
dos projetos para a produção de anticorpos monoclonais e etanercept, representa entendimento que 
balizará o exame de validade dos demais atos referentes à redistribuição de projetos de PDP que dela 
derivam 

41. Assim, não é possível a definição por parte do TCU, neste momento processual, sobre a 
legitimidade das demais quinze PDP celebradas após a redistribuição. Isso porque, no caso concreto, 
não se considera adequada a suspensão da Portaria 542/2017 em sede de cognição perfunctória, o que 
acarretaria, por arrastamento, na suspensão de todas as parcerias que nela se fundamentam restando 
necessário aguardar a decisão de mérito desta Corte. 

42. Entretanto, sendo a observância da legalidade, da economicidade, do interesse público, da cautela e 
da precaução conduta exigível de qualquer gestor da Coisa Pública, razoável consignar que qualquer 
contratação, por dispensa de licitação baseada no XXXIV, do art. 24, da Lei 8.666/1990, ou, ainda, 
qualquer repasse de recursos realizado no âmbito das PDP derivadas da Portaria  GM/MS 542/2017 ou 
de outras portarias que se fundamentem em redistribuição de projetos de PDP, sem que tenha havido a 
estrita observância dos requisitos legais previstos na Portaria GM/MS 2.531, de 12 de novembro de 
2014, ou por preço incompatível com o praticado pelo mercado poderá ensejar a responsabilização dos 
gestores que houverem autorizado os acordos. 

Documentos apresentados pelo Tecpar 

43. Já o Tecpar se manifestou, por meio do Ofício DE/PRE/226/2018 (peça 72), encaminhado ao titular 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), dizendo que, até o presente 
momento, não foi proferida qualquer decisão relacionada a mudança de status da PDP de trastuzumabe 
daquele instituto com a Roche. Nesse sentido, considera todos os atos do MS válidos, inclusive o Termo 
de Compromisso 12/2017, bem como os contratos firmados entre o Tecpar e seus parceiros tecnológicos 
(peça 72, p. 2). 

44. Apresenta concordância em oferecer o trastuzumabe, em caráter excepcional, pelo preço 
estabelecido pelo MS, a fim de suprir os estoques do SUS, com o atendimento conforme o cronograma a 
ser solicitado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), até que sejam esclarecidas 
quaisquer dúvidas sobre a vantajosidade do projeto de PDP (peça 72, p. 3). 

45. Solicita que seja dado prosseguimento no processo de aquisição do medicamento, no âmbito da 
PDP e que, caso a SCTIE considere oportuno, que seja convocada a Comissão Técnica de Avaliação 
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(CTA) e o Comitê deliberativo (CD), para que sejam sanadas quaisquer dúvidas sobre a execução do 
projeto (peça 72, p. 3). 

46. Também apresenta síntese técnica onde pontua, em suma, que (peça 73): 

1.   a razão do preço do Tecpar é a soma do preço do produto e o valor adicional 
para a transferência de tecnologia e os investimentos da planta no Brasil; 

2.   as informações repassadas pelo MS ao TCU estariam incorretas, vez que já teria 
sido entregue 100% dos insumos. Porém, dos 226 milhões devidos, apenas teriam sido pagos 46 
milhões; 

3.   o Tecpar seria o único Instituto que possui o medicamento disponível, a pronta 
entrega, para atender as necessidades do Ministério da Saúde; 

4.   o Ministério necessitaria, imediatamente, de um quantitativo de 160 milhões de 
frascos do produto. O Tecpar está disposto a fornecer, excepcionalmente, o 
quantitativo ao preço proposto pelo Ministério da Saúde. 

Análise das informações e dos pedidos apresentados pelo Tecpar 

47. Inicialmente, discorda-se da manifestação do instituto paranaense no sentido de que, em razão de 
ainda não ter sido proferida qualquer decisão relacionada a mudança de status da PDP de trastuzumabe 
daquele instituto com a Roche, todos os atos do MS praticados até o presente momento, no âmbito da 
PDP, encontram-se válidos, inclusive o Termo de Compromisso 12/2017, bem como os contratos 
firmados entre o Tecpar e seus parceiros tecnológicos (peça 72, p. 2). 

48. Isso em razão de ser relativa a presunção de validade dos atos administrativos (iuris tantum). Trata-
se de uma aparência de legitimidade, inerente à própria formação do ato, o que não afasta a 
possibilidade de prova em contrário. 

49. Ademais, observe-se a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre os aspectos do ato 
administrativo, quais sejam: perfeição, validade e eficácia: 

 é perfeito quando esgotadas todas as fases necessárias à sua produção. Portanto, ato perfeito é o que 

completou o ciclo necessário à sua formação. [...] é válido quando foi expedido em absoluta 

conformidade com as exigências do sistema normativo. Vale dizer, quando s e encontra adequado 

aos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica. [...] é eficaz quando está disponível para a produção 

de seus efeitos próprios; ou seja, quando o desencadear de seus efeitos típicos não se encontra 

dependente de qualquer evento posterior, como uma condição suspensiva, termo inicial ou ato 

controlador a cargo de outra autoridade. 

50. O doutrinador ainda esclarece que os atos administrativos combinam esses aspectos, podendo 
apresentar, dentre outras combinações possíveis, a seguinte “perfeito, inválido e eficaz - quando, 
concluído o seu ciclo de formação e apesar de não se achar conformado as exigências normativas, 
encontra-se produzindo os efeitos que lhe seriam inerentes” (BANDEIRA DE MELLO, Celso 
Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009). 

51. Logo, entende-se que os atos derivados da PDP em questão dispõem de perfeição e eficácia, uma 
vez que completaram seu ciclo de formação e aptos a produzir seus efeitos. Contudo, há evidências de 
que o ato carece de validade. Nesse sentido, a perfeição e eficácia do ato não estão condicionadas à sua 
validade, conforme doutrina mencionada. 

52. Assim, cabe a este Tribunal, no exercício de suas prerrogativas constitucionais, suspender a PDP 
em questão, uma vez presentes todos os requisitos necessários à concessão da liminar ora pleiteada, de 
modo que haja opção de aquisição do medicamento pelo SUS fora do acordo que se mostrou eivado de 
graves vícios. 

53. Por fim, quanto ao pedido no sentido de que, caso a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos considere oportuno, seja convocada a Comissão Técnica de Avaliação e o Comitê 
deliberativo, para que sejam sanadas quaisquer dúvidas sobre a execução do projeto, defende-se não 

existir razoabilidade para a SCTIE decidir nesse sentido, considerando a CTA já ter se pronunciado 
sobre a impossibilidade de avaliação e monitoramento, por aquela Comissão, das PDP objeto da 
Portaria 542/2017, em função de o Ministério da Saúde não ter seguido o rito previsto pela legislação de 
regência (peça 59, p. 203-205 e p. 209-210). 
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CONCLUSÃO 

54. Trata-se de avaliação complementar àquela realizada no âmbito da peça 66, em função de 
determinação do Relator para que esta especializada considerasse documentação juntada aos autos, 
pelos jurisdicionados, em momento posterior ao encaminhamento dos autos para decisão, após à 
realização de oitiva prévia por esta unidade, sobre proposição de adoção de medida cautelar.  

55. Realizada a análise dos argumentos apresentados, conclui-se não haver, no bojo da documentação 
juntada aos autos após o pronunciamento desta unidade técnica, justificativa suficiente à alteração das 
conclusões e proposições já emitidas (peça 66, p. 21-23). A fim de detalhar as premissas que embasam a 
conclusão, esclareceu-se que, uma vez prolatada a decisão, restará suspenso o único fator impeditivo à 
possibilidade de fornecimento direto do trastuzumabe ao SUS pela Roche. 

56. Por consequência, deverá o MS concluir a execução do Contrato 61/2018, com as retenções 
indicadas na instrução de peça 66 e ratificadas na proposta de encaminhamento desta instrução, assim 
como providenciar nova cotação de preços, a fim de concretizar a aquisição emergencial dos 
quantitativos necessários ao atendimento da demanda de curto prazo. Entendeu-se que a medida 
proposta apresenta maior anuência ao princípio da legalidade, em razão de todos os indícios já 
apresentados no âmbito da instrução de peça 66, bem como nesta peça técnica, sobre a ocorrência de 
graves irregularidades na formação do acordo (parágrafos 28-39).  

57. Sobre o pedido presente no Ofício 416/2018/SCTIE/MS (peça 65), entendeu-se legítima a 
preocupação do gestor com relação às demais quinze parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) de produtos biológicos aprovadas pelo então Ministro da Saúde, por meio das Portarias GM/MS 
1.992/2017 e 1.993/2017. Porém, conclui-se não ser possível a definição por parte do TCU, neste 
momento processual, sobre a legitimidade das demais PDP celebradas após a redistribuição. Isso 
porque, no caso concreto, não se considera adequada a suspensão da Portaria 542/2017 em sede de 
cautelar, o que acarretaria na suspensão de todas as parcerias que dela derivam, restando necessário 
aguardar a decisão de mérito desta Corte. 

58. Todavia, ressaltou-se que, sendo a observância da legalidade, da economicidade, do interesse 
público, da cautela e da precaução conduta exigível de qualquer gestor da Coisa Pública, qualquer 
contratação, por dispensa de licitação baseada no XXXIV, do art. 24, da Lei 8.666/1990, ou, ainda, 
qualquer repasse de recursos realizado no âmbito das PDP derivadas da Portaria GM/MS 542/2017, sem 
que tenha havido a estrita observância dos requisitos legais previstos na Portaria GM/MS 2.531, de 12 
de novembro de 2014 (revogada pela Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, que, no Anexo XCV, 
manteve os exatos termos da norma anterior), ou por preço incompatível com o praticado pelo mercado 
poderá ensejar a responsabilização dos gestores que houverem autorizado os acordos (parágrafos 40-
42). 

59. Por fim, quanto ao pedido no sentido de que, caso a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos considere oportuno, seja convocada a Comissão Técnica de Avaliação e o Comitê 
deliberativo, para que sejam sanadas quaisquer dúvidas sobre a execução do projeto, concluiu-se 
inexistir razoabilidade para a SCTIE adotar decisão nesse sentido , considerando a CTA já ter se 
pronunciado sobre a impossibilidade de avaliação e monitoramento, por aquela Comissão, das PDP 
objeto da Portaria GM/MS 542/2017, em função de o Ministério da Saúde não ter seguido o rito 
previsto pela legislação de regência (parágrafos 43-53). 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

60. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 i) acolher integralmente as propostas realizadas no âmbito da peça 66, quais sejam: 

 i.1) uma vez presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, determinar, cautelarmente, 
nos termos do art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, ao Ministério da Saúde que:  

a)  até ulterior decisão deste Tribunal, suspenda a execução da Parceria para o 
Desenvolvimento Produtivo firmada com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), 
por meio do Termo de Compromisso 12/2017, para a produção e fornecimento ao SUS 
do medicamento trastuzumabe, abstendo-se de realizar novos contratos ou aditivos no 
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âmbito do acordo, ou efetivar quaisquer aquisições por preço acima do de mercado; 

b)  retenha 27,39% de todos as despesas, pagas ou a pagar, em razão das parcelas já 
adimplidas ou a adimplir pela contratada, no âmbito do Contrato 61/2018, a título de 
excedente ao preço de mercado do medicamento; 

c)  adote todas as medidas necessárias, com a urgência que o caso requer, para 
evitar o desabastecimento do medicamento; 

 i.2)  conhecer do pedido à peça 58 para, no mérito, julgá-lo parcialmente procedente, quanto 
à retenção cautelar dos valores excedentes referentes ao contrato 61/2018; 

 ii) conhecer dos pedidos às peças 71 e 75 para, no mérito, julgá-los improcedentes; 

 iii) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser adotada ao Ministério da Saúde e ao Instituto de 
Tecnologia do Paraná, bem como informar aos interessados que o relatório e o voto que a 
fundamentarem estarão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista 
interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 

 iv) restituir os autos à SecexSaúde para que adote as providências cabíveis e dê continuidade às 
análises. 

 

 

 É o relatório. 
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VOTO 

 

 Cuidam os autos de representação da SecexSaúde a respeito de possíveis irregularidades 

ocorridas no Ministério da Saúde (MS), relacionadas a aquisição do medicamento Trastuzumabe, no 
tratamento do câncer de mama, para utilização no Sistema Único de Saúde (SUS), em âmbito de 

Parceira para o Desenvolvimento Produtivo – PDP. 

2. Preliminarmente, cabe ratificar o conhecimento da representação, conforme despacho do 
então Relator, Ministro Augusto Nardes, à peça 21, a quem sucedi por sorteio após Sua Excelência ter 

se declarado impedido no processo, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade dispostos 
no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 106 da Resolução TCU 259/2014. 

3. Nesta etapa processual, analisa-se o pedido de concessão da medida cautelar prevista no 
art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, para determinar ao Ministério da Saúde que a PDP firmada 
com o Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, bem como a execução dos contratos que dela 
tenham derivado, após, em razão de haver perigo da demora inverso, ter-se realizado oitiva e diligência 
prévias ao Ministério da Saúde – MS, ao Instituto Butantan e ao  Tecpar. 

4. Conforme informa a unidade técnica, requereu-se a manifestação do MS, estendida ao 
Tecpar, para que apresentasse elementos que pudessem justificar a adoção das medidas questionadas 

(peça 22): 

 (...) com fundamento no art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, a oitiva desse Ministério para, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação em tela, em especial, 

quanto a:  

 a) formação de Parceira para o Desenvolvimento Produtivo - PDP entre o Ministério da Saúde e o Tecpar, 

relacionada ao medicamento Trastuzumabe, sem a observância dos requisitos de análise e aprovação pela 

Comissão Técnica de Avaliação e pelo Comitê Deliberativo, em oposição ao disposto na Portaria GM/MS 

2.531, de 12 de novembro de 2014, devendo apresentar eventuais elementos não abrangidos na análise inicial 

que possam justificar a adoção das medidas ora questionadas;  

 b) formação de PDP entre o Ministério da Saúde e o Tecpar relacionada ao medicamento Trastuzumabe com 

valor consideravelmente maior que o praticado pelo mercado ou ao que foi acordado com o Instituto 

Butantan para outra PDP do mesmo medicamento;  

 c) utilização do instituto da “redistribuição”, no âmb ito da Portaria MS/GM 1.992, de 3 de agosto de 2017, 

para aquisição do medicamento Trastuzumabe via PDP, sem que haja previsão legal para tanto;  

 d) contratação para aquisição do medicamento Trastuzumabe junto ao Tecpar por preço incompatível com o 

praticado pelo mercado, em afronta ao previsto no inciso XXXIV, do art. 24, da Lei 8.666/1993. 

 

5. O MS foi diligenciado, ainda, para que prestasse os seguintes esclarecimentos (peça 22): 

 

a) quanto do objeto do contrato firmado com o Tecpar já foi entregue pela contratada, bem como qual valor 

já foi pago ao laboratório paranaense, encaminhando os documentos fiscais emitidos; e  

b) qual é o quantitativo atual de Trastuzumabe presente em estoque para atendimento da demanda nacional.  

(...) 
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6. Por seu turno, foi perguntado ao Instituto Butatan se ele teria condições de fornecer os 
quantitativos do medicamento Trastuzumabe demandados pelo Ministério da Saúde, nos prazos 

estipulados nos Termos de Referência 4023 e 3941 (peça 25). 

7. Após a análise das respostas obtidas, em conjunto com os demais elementos constantes dos 
autos, a unidade instrutiva apresentou as seguintes conclusões: 

 

123. Das respostas do Butantan aos questionamentos do Tribunal (peça 25), bem como da 
documentação que apresenta aumento de preço do produto pelo laboratório após a diligência 
encaminhada por esta Corte (peça 56), conclui-se que o valor praticado na última aquisição junto 
ao mercado pelo MS (R$ 938,94), para a concentração de 150mg de trastuzumabe, deve ser o preço 
máximo aceito para as aquisições no âmbito de PDP do trastuzumabe, tendo em vista que, além de 
se tratar de aquisição direta, com monopólio de fornecimento e demanda previamente conhecida 
pelo laboratório parceiro, atualmente o fornecimento do medicamento no Brasil também pode ser 
realizado pela Libbs Farmacêutica, conforme registro do medicamento na Anvisa (peça 64). Essa 
existência de concorrência, tende a provocar, naturalmente, a queda do preço de mercado do 
produto (parágrafos 15-25). 

124. Sobre as manifestações do MS e do Tecpar, conclui-se haver indícios suficientes quanto a 
ocorrência de desobediência ao prescrito no Marco Legal das PDP quando da concretização do 
acordo. Assim, não houve a apresentação, pelos interessados, de elementos, além dos abrangidos na 
instrução inicial desta Unidade Técnica (peça 18), que pudessem justificar a adoção das medidas 
ora questionadas. Pelo contrário, restou reforçado que a formação da PDP do trastuzumabe com o 
Tecpar não foi aprovada pelos colegiados competentes, em afronta à Portaria de Consolidação 
GM/MS 5/2017, Anexo XCV, art. 15, art. 16 e art. 18 (parágrafos 26-41). 

125. Conclui-se, ainda, que o preço praticado no âmbito da PDP está injustificadamente maior que 
o de mercado, uma vez que, para este caso, o valor de parâmetro deve ser aquele praticado na 
última aquisição junto ao mercado pelo MS (R$ 938,94), em 2017, e não os preços das tabelas da 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Também, que a ausência de análise 
comparativa entre os preços de parcerias relacionadas ao mesmo produto atenta contra a 
economicidade (parágrafos 42-57 e 69-77). 

126. Sobre a utilização do instituto da “redistribuição”, sem previsão legal, pelo Ministro da Saúde, 
não obstante concordar-se que a revisão periódica dos projetos de PDP em execução é desejável e 
vantajosa para a administração pública, no caso concreto, havia que ser obedecido o processo 
legalmente instituído pelo Marco Legal das PDP. Nesse sentido, acertado o posicionamento da 
AGU, exarado por meio do Parecer 779/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU (peça 60), recomendando 
a suspensão da PDP com o Tecpar, assim como de aquisições de produtos decorrentes da parceria, 
a adoção de todas as medidas necessárias, com urgência, para se evitar o desabastecimento de 
Trastuzumabe e a apuração e responsabilização por eventual dano ao Erário (parágrafos 58-68). 

127. Com relação à execução do Contrato 61/2018, firmado entre o MS e o Tecpar no âmbito da 
PDP do trastuzumabe, os dados apresentados pela pasta ministerial demonstram que a execução 
contratual estaria em andamento, sem relatos de inadimplência por parte da contratada. Segundo 
informado, 92% do objeto já teria sido entregue, diretamente nos estados e no DF, restando 14.074 
frascos a serem recebidos nos próximos dias. Consta, ainda, informação de regularidade do 
abastecimento da Rede SUS (parágrafos 78-83). 

128. Por fim, no que tange aos pedidos apresentados por meio do documento à peça 58, conclui-se 
não assistir razão ao autor com relação à argumentação apresentada para defender que o TCU 
autorize nova contratação com o Tecpar com fulcro na PDP do trastuzumabe, devendo ser 
parcialmente provido o pedido, com relação à retenção dos valores excedentes referentes ao 
contrato 61/2018. (parágrafos 84-107). 

129. Portanto, entende-se prudente a adoção de medida cautelar a fim de determinar ao Ministério 
da Saúde que, até ulterior decisão deste Tribunal, suspenda a PDP firmada com o Instituto de 
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Tecnologia do Paraná – Tecpar para a produção e fornecimento ao SUS do trastuzumabe, se 
abstendo de realizar qualquer aquisição no âmbito da aludida parceria, ou por preço acima do de 
mercado, bem como adote todas as medidas necessárias, com urgência, para evitar o 
desabastecimento do medicamento, devendo, ainda, reter, como excedente ao preço de mercado do 
medicamento, 27,39% dos valores ainda não repassados ao Instituto (parágrafos 107-112). 

130. Dos totais já faturados, mas ainda não repassados, além da retenção do percentual acima 
mencionado, deverá ser retido, também, os seguintes valores, como excedente dos pagamentos já 

realizados : 

 

FATURA VALOR R$ ORDEM 

BANCÁRIA 

VALOR A SER 

RETIDO R$ 

23406 11.943.071,60 2018OB800789 3.271.207,31 

23389 1.273.703,50 2018OB800789 348.867,39 

23421 999.566,30 2018OB800789 273.781,21 

23414 12.672.380,00 2018OB800789 3.471.964,88 

23381 278.016,50 2018OB800865 76.148,72 

23367 31.034,40 2018OB800865 8.500,32 

23395 2.504.734,70 2018OB800865 686.046,83 

TOTAL 29.702.507,00 -------------------- 8.135.516,67 

 

8. No entanto, verifiquei que, após a conclusão dos pareceres da unidade técnica, em 
23/8/2018, foram juntados aos autos novos elementos com potencial de afetar, em especial, a 

compreensão a respeito do periculum in mora reverso. 

9. Referi-me, naquela ocasião à informação prestada pelo Ministério da Saúde, por meio 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE, que trouxe por meio do Ofício n° 
463/2018/SCTIE/MS (peça 71) que “o estoque atual do Almoxarifado do Ministério da Saúde é de 15 
frascos do medicamento trastuzumabe”, bem como “que as únicas detentoras de registro na Anvisa 

(Roche e Libbs) não possuem capacidade de fornecer imediatamente o quantitativo necessário para o 
abastecimento da rede pública, no bojo da dispensa de licitação.”, e a documentação comprobatória da 

comunicação recente daquela pasta com os referidos laboratórios. 

10. Relevante, também, naquela ocasião, que o Laboratório Tecpar (peças 72 e 73) informou 
que, para evitar risco de desabastecimento, estaria apto a fornecer o medicamento sem o excedente de 

preço identificado pela unidade técnica, ou seja, excluindo do preço o valor adicional referente à 
transferência de tecnologia e considerando somente a fabricação simples do produto. 

11. Diante desses novos elementos, entendi necessário restituir os autos à unidade técnica para 
a reavaliação do pedido do Ministério da Saúde à peça 58, que trata, em suma, de solicitação de 
autorização para a aquisição de 161.668 frascosampola do trastuzumabe 150mg em complementação 

ao quantitativo adquirido por meio do CT 61/2018, a serem fornecidos pela Tecpar, para o 
abastecimento dos estoques de Traztuzumabe no SUS, no curto prazo. 

12. É importante destacar, ainda, que antes que a SecexSaúde complementasse a instrução 
processual, o Mistério da Saúde (peças 17 e 19) juntou novos elementos trazendo, em suma, que 
apontariam para que “ para a maioria dos Estados a cobertura [do traztuzumabe] está garantida apenas 

até o terceiro trimestre de 2018. No entanto, outros Estados já se encontram desabastecidos”.  

13. Diante deste quadro, a unidade técnica, ao complementar a instrução do feito, renovou as 

conclusões e as propostas anteriormente no seguinte sentido (peça 77): 
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CONCLUSÃO 

54.Trata-se de avaliação complementar àquela realizada no âmbito da peça 66, em função de 
determinação do Relator para que esta especializada considerasse documentação juntada aos autos, 
pelos jurisdicionados, em momento posterior ao encaminhamento dos autos para decisão, após à 
realização de oitiva prévia por esta unidade, sobre proposição de adoção de medida cautelar. 

55.Realizada a análise dos argumentos apresentados, conclui-se não haver, no bojo da 
documentação juntada aos autos após o pronunciamento desta unidade técnica, justificativa 
suficiente à alteração das conclusões e proposições já emitidas (peça 66, p. 21-23). A fim de 
detalhar as premissas que embasam a conclusão, esclareceu-se que, uma vez prolatada a decisão, 
restará suspenso o único fator impeditivo à possibilidade de fornecimento direto do trastuzumabe 
ao SUS pela Roche. 

56.Por consequência, deverá o MS concluir a execução do Contrato 61/2018, com as retenções 
indicadas na instrução de peça 66 e ratificadas na proposta de encaminhamento desta instrução, 
assim como providenciar nova cotação de preços, a fim de concretizar a aquisição emergencial dos 
quantitativos necessários ao atendimento da demanda de curto prazo. Entendeu-se que a medida 
proposta apresenta maior anuência ao princípio da legalidade, em razão de todos os indícios já 
apresentados no âmbito da instrução de peça 66, bem como nesta peça técnica, sobre a ocorrência 
de graves irregularidades na formação do acordo (parágrafos 28-39).  

57.Sobre o pedido presente no Ofício 416/2018/SCTIE/MS (peça 65), entendeu-se legítima a 
preocupação do gestor com relação às demais quinze parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) de produtos biológicos aprovadas pelo então Ministro da Saúde, por meio das Portarias 
GM/MS 1.992/2017 e 1.993/2017. Porém, conclui-se não ser possível a definição por parte do 
TCU, neste momento processual, sobre a legitimidade das demais PDP celebradas após a 
redistribuição. Isso porque, no caso concreto, não se considera adequada a suspensão da Portaria 
542/2017 em sede de cautelar, o que acarretaria na suspensão de todas as parcerias que dela 
derivam, restando necessário aguardar a decisão de mérito desta Corte. 

58.Todavia, ressaltou-se que, sendo a observância da legalidade, da economicidade, do interesse 
público, da cautela e da precaução conduta exigível de qualquer gestor da Coisa Pública, qualquer 
contratação, por dispensa de licitação baseada no XXXIV, do art. 24, da Lei 8.666/1990, ou, ainda, 
qualquer repasse de recursos realizado no âmbito das PDP derivadas da Portaria GM/MS 542/2017, 
sem que tenha havido a estrita observância dos requisitos legais previstos na Portaria GM/MS 
2.531, de 12 de novembro de 2014 (revogada pela Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, que, 
no Anexo XCV, manteve os exatos termos da norma anterior), ou por preço incompatível com o 
praticado pelo mercado poderá ensejar a responsabilização dos gestores que houverem autorizado 
os acordos (parágrafos 40-42). 

59.Por fim, quanto ao pedido no sentido de que, caso a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos considere oportuno, seja convocada a Comissão Técnica de Avaliação e o 
Comitê deliberativo, para que sejam sanadas quaisquer dúvidas sobre a execução do projeto, 
concluiu-se inexistir razoabilidade para a SCTIE adotar decisão nesse sentido , considerando a 
CTA já ter se pronunciado sobre a impossibilidade de avaliação e monitoramento, por aquela 
Comissão, das PDP objeto da Portaria GM/MS 542/2017, em função de o Ministério da Saúde não 
ter seguido o rito previsto pela legislação de regência (parágrafos 43-53). 

14. Feito esse breve introito, passo à análise dos requisitos para a concessão da cautelar. 

15. Inicialmente, entendo estar presente o fumus boni iuris. Os elementos coligidos mostram, 

em juízo perfunctório, que a formação da PDP do trastuzumabe com o Tecpar não foi aprovada pelos 
colegiados competentes (Comissão Técnica de Avaliação e Comitê Deliberativo), em afronta à 

Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, Anexo XCV, art. 15, art. 16 e art. 18. 

16. Nesse ponto, as informações trazidas pelo Tecpar e pelo MS não parecem, nesta análise 
inicial, aptas a mostrar o atendimento aos requisitos para a regular aquisição do medicamento. 

Primeiro, porque em 2017 o trastuzumabe integrou o rol de produtos não elegíveis para novas PDP, 
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conforme constou do Anexo II, item 49, da Portaria GM/MS 704/2017, uma vez que se tratava de 
medicamento objeto de parceria firmada anteriormente entre o Ministério da Saúde e o Instituto 

Butantan, por meio do Termo de Compromisso 14/2013. Segundo, porque a retificação da Portaria 
GM/MS 542/2017, afastando da apreciação da Comissão Técnica de Avaliação - CTA e do Comitê 
Deliberativo - CD os projetos de redistribuição dos anticorpos monoclonais e etanercepte, não foi 

devidamente motivada à CTA, prescindindo, ainda, de avaliação de seus impactos, inclusive 
econômicos, motivo pelo qual aquele colegiado deixou de analisar o projeto executivo apresentado. 

17. A própria escolha da Tecpar como parceira na PDP também carece de melhores 
explicações, uma vez que o rito adotado parece ter limitado a possibilidade de outros laboratórios 
públicos serem credenciados para a parceria. 

18. A unidade técnica arremata sua análise afirmando que além de ferir a legalidade, a ação ora 
atacada também tem potencial de atentar contra os princípios da isonomia e da transparência, pois 

cercearam o direito de outros eventuais laboratórios públicos interessados participarem do processo de 
seleção relacionado à PDP em questão, sem prejuízo de que eventual aquisição do medicamento 
poderia também ter ocorrido por meio de procedimento licitatório, a preços de mercado, a fim de se 

buscar proposta mais vantajosa. 

19. Importante ressaltar que o Parecer 779/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU (peça 60), 
elaborado mediante solicitação da SCTIE, recomenda a suspensão da execução da PDP enquanto 

pairarem as dúvidas a respeito da juridicidade do rito adotado. A título ilustrativo, reproduzo a seguir 
as conclusões da Advogada da União (grifos no original): 

20. Nesse sentido, fica evidenciado que o caso dos autos não seguiu o rito previsto na Portaria 
GM/MS 2.531, de 12 de novembro de 2014 (atual Anexo XCV à Portaria de Consolidação 5, de 28 
de setembro de 2017), que atribui à CTA e ao CD a competência para avaliar e julgar: as propostas 
de PDP (arts. 15 a 18), os pedidos de instituição pública para alterar seus parceiros envolvidos 
nos projetos de PDP (art. 47) e os pedidos para alterar as tecnologias do projeto de PDP (art. 
48). Embora não expressamente previsto, é coerente inferir que, por paralelismo, o caso 
de redistribuição de percentual de atendimento da demanda que resulte em atribuir a outro 
laboratório público a responsabilidade sobre parte desse percentual parece atrair o rito previsto no 
Anexo XCV à PRC 5/2017: (...)  
21. Convém apontar que não se tem notícia de que as Portarias GM/MS 542, de 17 de fevereiro de 
2017, e 1.992, de 3 de agosto de 2017, tenham sido submetidas, pelo então Ministro de Estado da 
Saúde, à análise prévia desta Consultoria Jurídica. 
22. A principal dúvida jurídica, portanto, reside no fato de avaliar se a PDP com o 
Tecpar, estabelecida com base em portarias de efeito concreto do então Ministro de Estado da 
Saúde, que não seguiram o rito previsto em portarias normativas previamente 
existentes, é válida ou não. 
 23. É importante registrar que a resposta a esse questionamento não é simples, haja vista a 
inexistência de norma de hierarquia superior (lei ou mesmo decreto) tratando sobre o assunto, de 
modo que todas as portarias sobre PDP, sejam a normativa ou as de efeito concreto, foram editadas 
por autoridades de mesmo nível hierárquico: Ministro de Estado da Saúde. 
24. Assim, em tese, se aplicados os critérios cronológico e da especialidade, poderia se entender 
que as Portarias GM/MS nº 542, de 17 de fevereiro de 2017, e nº 1.992, de 3 de agosto de 2017, 
por serem especiais e posteriores à Portaria GM/MS nº 2.531, de 12 de novembro de 2014, 
afastariam a aplicação desta naquilo que fossem contrárias. 
25. De outro lado, verifica-se que todo o rito previsto na Portaria GM/MS 2.531, de 12 de 
novembro de 2014 (atual Anexo XCV à Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 
2017), tem por objetivo assegurar princípios constitucionais, como os da impessoalidade, da 
moralidade e da eficiência. Assim, o estabelecimento de rito próprio para apenas algumas PDPs, 
em portarias de efeito concreto, sem ouvir previamente a CTA e o CD, pode gerar questionamento 
sobre o eventual favorecimento a determinadas instituições públicas e privadas, como se dá no caso 
dos presentes autos.  
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26. Diante dessa grave insegurança jurídica, recomenda-se a suspensão da PDP questionada 

pelo TCU no processo em tela, assim como de aquisições de produtos decorrentes dessa PDP, 
até que, considerando todos os fatores apontados acima, seja melhor examinada a sua 

juridicidade (no caso de eventualmente se entender pela necessidade de submissão dessa PDP 

ao rito geral do Anexo XCV à Portaria de Consolidação 5, de 2017, terá de ser avaliado como 
se dará esse saneamento e  regularização). 

20. Há fundadas dúvidas também a respeito do valor do fármaco na parceria MS/Tecpar. A 
unidade técnica verificou que a diferença entre o valor da última aquisição feita pelo Ministério (R$ 

938,94, com fornecimento pelo Laboratório Roche) e a aquisição feita dentro do âmbito do projeto de 
transferência e desenvolvimento de tecnologia (R$ 1.293,10) também não foi devidamente justificada. 

21. Neste aspecto, em análise preliminar, não constam nos autos elementos que mostrem que a 
diferença verificada se refere ao custo da transferência de tecnologia. Soma-se a isso a notícia de que o 
Bio-Manguinhos e o Instituto Butantan ofereceram, inicialmente, preços consideravelmente menores, 

de R$ 892,60 e R$ 939,93, respectivamente, para o fornecimento do mesmo medicamento, aliado à 
realização de todas as atividades do projeto. 

22. O periculum in mora também se encontra devidamente configurado nesta etapa 

processual. Conforme concluiu a unidade instrutiva, há o risco de que os pagamentos realizados pelo 
Ministério ao Tecpar não possam mais ser reavidos, sob o argumento de que os produtos, apesar de 

contratados possivelmente de maneira irregular, foram consumidos pelo contratante. 

23. Em relação ao periculum in mora reverso, a SecexSaúde tece as seguintes considerações 
(peça 66): 

113. Além da informação apresentada pelo MS de regularidade do abastecimento da Rede SUS (peça 
61), atualmente o medicamento trastuzumabe conta com dois fornecedores autorizados no Brasil: 
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. e Libbs Farmacêutica LTDA, segundo informação da 
Anvisa (peça 64). A Roche foi a fornecedora do medicamento ao SUS em 2017, quando foram 
adquiridas 219.931 unidades pelo valor unitário de R$ 938,94. O laboratório também consta como 
parceiro privado do Tecpar na PDP objeto desta análise (peça 8, p. 1). 

114. Já a Libbs, apesar de nunca ter fornecido o medicamento à Administração Federal, vez que 
recém autorizada no mercado nacional, consta como parceira privada do Instituto Butantan na PDP 
firmada entre o laboratório de São Paulo e o MS. 

115. Com relação à capacidade de fornecimento, apesar de não haver pronunciamento dos 
laboratórios nos autos, conclui-se competentes para suprir a demanda nacional do medicamento, uma 
vez que todo o trastuzumabe adquirido em 2018 pelo MS foi oriundo da Própria Roche, constando o 
Tecpar apenas como intermediário. Existe, ainda, previsão de novas aquisições junto ao laboratório, 
conforme mencionado na inicial (peça 18, p. 6, parágrafo 41). No caso da Libbs, também consta 
previsão de fornecimento ao MS, no âmbito da PDP com o Butantan (peça 13, p. 3-4). 

24. Sobre o assunto, concordo com a conclusão de que parece não haver riscos materializados 
de um aumento do valor da aquisição do trastuzumabe pelo MS, uma vez que restou demonstrado que 

o custo desse medicamento está em trajetória descendente desde 2013, período em que o Laboratório 
Roche detinha a exclusividade em território nacional, mesmo com as variações cambiais no período. 
Com a entrada do laboratório Libbs neste mercado, a tendência é que a possibilidade de concorrência 

afete, para menor, o custo de aquisição desse fármaco. 

25. Parece adequada, nesse sentido, a proposta de retenção do excedente de 27,39% por frasco 

do fármaco (R$ 1.293,10 – R$ 938,94) com relação ao total relacionado ao Contrato 61/2018, 
inclusive sobre parcela já repassada ao Tecpar, com o objetivo de impedir a entrega de quantias com 
suspeita de serem indevidas e obstar a realização de pagamentos que poderão vir a ser considerados 

com sobrepreço. 
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26. No entanto, peço vênias à unidade instrutiva para discordar em relação à impossibilidade 
de aplicação da medida, em caráter excepcional, em relação ao novo contrato em vias de ser firmado, 

diante da possibilidade de desabastecimento trazida pelo Ministério da Saúde no ofício à peça 58, cujo 
trecho reproduzo abaixo (grifos no original): 

Em virtude da recomendação do TCU, em 10/07/2018 esta Secretaria solicitou a suspensão, em 
caráter provisório, de todos os pagamentos/repasses de recursos referentes a fornecimentos pelo 
Instituto de Tecnologia do Paraná — TECPAR, no âmbito da PDP do medicamento 
Trastuzumabe.  

A manifestação técnica desta Secretaria foi encaminhada em 26/07/2018 à Assessoria Especial 
de Controle Interno — AECI do Ministério da Saúde, que providenciou sua remessa ao TCU 
através do Oficio n° 2122/2018/AECl/MS.  

Ocorre que a decisão que impôs a suspensão da contratação ou a transferência de qualquer 
recurso junto ao Tecpar não se revela condizente com o interesse público, uma vez que 

implica em ônus excessivo à população, haja vista o perigo de desabastecimento na rede 
pública de saúde e consequente prejuízo ao tratamento de pacientes com câncer. 

De acordo com o Termo de Contrato 61/2018, o Tecpar forneceu o quantitativo de 172.374 
frascos de trastuzumabe 150mg ao MS, garantindo o estoque do medicamento até o mês de 

agosto/2018. Atualmente, todo o quantitativo já foi enviado às SES. 

Através do Oficio IB no. 230/2018 datado de 16/07/2018 (5105704), o Instituto Butantan 
encaminhou proposta de novo preço unitário de R$ 1.141,55, indicando disponibilidade para 
fornecimento da P parcela do medicamento até  30/10/2018 e a 2° parcela até 31/01/2019. 

No entanto, em 24/07/2018, foi realizada no Ministério da Saúde reunião com o Laboratório 
Butantan e com empresa Libbs para discutir a aquisição de Trastuzumabe, oportunidade em que 
o Butantan apresentou proposta de preço de R$ 1345,55 por frasco-ampola, valor 21,87% 
superior ao que havia sido previsto no projeto executivo da PDP (R$ 939,93). O Butantan 

informou ainda que a Ia parcela do medicame nto poderá ser entregue apenas em 
30/10/2018, conforme Ata n.° 45/2018/CGIES em anexo (5105858). 

Não bastasse isso, o quantitativo proposto (56.000 frascos) foi inferior ao solicitado pelo MS 
(83.510 frascos) que corresponderia a 20% da demanda anual. Butantan justificou que isto se 
deve ao lead time de produção e ao processo de importação. Dessa maneira, Butantan apenas 

teria condições de atender 6,7% da demanda do SUS (28.000 frascos-ampola) somente em 
30/10/2018, sendo que a parcela (6,7%) será entregue em 31/01/2019, totalizando apenas  

13,41% da demanda anual, desrespeitando o cronograma de atendimento pactuado em relação 
ao percentual e preço proposto no Projeto Executivo.  

27. Soma-se a isso, a informação, trazida pelo Tecpar ao meu gabinete (peça 73) de que, por 

meio do Ofício DE/PRE/226/2018, de 30 de agosto de 2018 (peça 72), o laboratório se compromete 
com o Ministério da Saúde a oferecer o referido medicamento pelo preço estabelecido pelo Ministério 
da Saúde, “para suprir os estoques do SUS, até que sejam dirimidas quaisquer dúvidas sobre a 

vantajosidade do projeto de PDP de Trastuzumabe do Tecpar”. 

28. Ademais, por meio do Ofício n° 463/2018/SCTIE/MS, de 31 de agosto de 2018 (peça 71, 

p. 1-4), o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) informa que:  

Segue ainda colacionado à presente manifestação, Relatório de Inventário de Medicamento 
(5496623) informando que o estoque atual do Almoxarifado do Ministério da Saúde é de 15 

frascos  do medicamento trastuzumabe, o que comprova a situação crítica no tocante ao 

abastecimento, podendo ensejar danos de difícil reparação à saúde das pacientes acometidas por 
câncer de mama. Relembre-se que estamos diante da demanda de parte da população quanto ao 
tratamento câncer de mama em estágio inicial e metastático. A ausência do medicamento gera um 

risco de evolução da doença e de óbito dos pacientes  (grifou-se). 
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29. Acrescentam-se a estes elementos, as informações trazidas por meio do Oficio n° 
503/2018/SCTIE/MS (peça 75) que apresenta as seguintes conclusões:  

 Diante do exposto, possuímos o seguinte cenário:  

a) Para a maioria dos Estados o estoque do medicamento para tratamento de câncer está garantido 
apenas até o terceiro trimestre de 2018 (setembro/2018). No entanto, alguns Estados já se 
encontram desabastecidos, conforme exposto no Quadro 1.  

b) Bio-Manguinhos ainda não possui condições de fornecer ao MS os 40% que lhe compete da 
demanda anual do SUS no âmbito da PDP;  

c) A empresa Libbs (parceira do Instituto Butantã) informou que o quantitativo previamente 
reservado ao MS para aquisições via PDP será designado ao mercado privado. Informação 
repassada através do Oficio n° 463/2018/SCTIE/MS;  

d) No âmbito da dispensa de licitação, empresa Libbs informou que apenas possui capacidade de 
fornecer 10.500 frascos-ampolas do medicamento ao preço unitário de R$ 1.182,09;  

e) No âmbito da dispensa de licitação, a empresa Roche não apresentou proposta comercial, em 
razão de cláusula contratual vigente que nomeia o parceiro público como fornecedor exclusivo para 
venda do produto ao SUS;  

f) Tecpar informa capacidade de fornecimento de 250.452 frascos-ampolas no prazo de 15 (quinze) 
dias;  

g) Tecpar se compromete em oferecer o produto ao preço estabelecido pelo MS. 

 

Em face das circunstâncias, verifica-se que a medida cautelar pleiteada revela-se razoável e 
adequada às boas práticas da gestão pública, uma vez que não se pode permitir o desabastecimento 
do medicamento na rede pública, o que poderia acarretar no agravamento da doença e possíveis 
mortes de pacientes.  

Assim, considerando o pronunciamento dos Estados quanto ao estoque atualizado do 

medicamento, a medida cautelar pleiteada consistente na autorização da continuidade da 

aquisição do medicamento junto ao Tecpar, mediante retenção dos valores discutidos, é 

fundamental para garantir o abastecimento do medicamento, até decisão definitiva sobre os 

indícios de soprepeço.  
Por fim, esta Secretaria, respeitosamente, requer o pronunciamento urgente  desta Corte de Contas 
acerca dos pontos arguidos no Oficio n° 402/2018/SCTIE/MS, Ofício n°416/2018 /SCTIE/MS e 
Ofício n° 463/2018/SCTIE/MS, os quais foram cabalmente comprovados através de completo 
acervo documental, diante da dramática situação e risco iminente de desabastecimento do 
medicamento. (grifos nos original) 

30. Nesse sentido, a medida alvitrada pela unidade técnica de realização de aquisição dos 

medicamentos mediante novo certame licitatório ou por meio de procedimento de dispensa de licitação 
com base Lei 8.666/1993, art. 24, IV, pode não ser efetiva no curto prazo, uma vez que a Roche 
direcionou à Tecpar a cotação de preços realizada pelo MS em 27 de agosto de 2018 (peça 71, p. 7-9). 

31. Da mesma forma, foi direcionado o Ofício 208/2018/CGIES/DLOG/SE/MS (peça 71, p. 5-
6) à Libbs Farmacêutica, que não se manifestou a respeito da solicitação, conforme informação da 

SCTIE/MS (peça 71, p. 2). 

32. Sobre o assunto, a SCTIE/MS tece os seguintes comentários no Ofício n° 
463/2018/SCTIE/MS (peça 71, p.2):  

Cumpre ressaltar que após que em 06/08/2018 este Ministério recebeu nova proposta comercial 
consolidada no Ofício IB n°. 258/2018 (5496481). Ocorre que diante da discussão em análise na 
Corte de Contas e a esperança deste Ministério de que houvesse um pronunciamento desta Corte de 
Contas em relação à cautelar pleiteada, não houve assinatura de contrato com o Instituto Butantã, o 
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que motivou o envio do Oficio n°. 28/2018/RG/Libbs (5496596) datado de 27/08/2018 pela 
empresa Libbs, informando o que segue:  

"Com base no exposto, reiteramos que a proposta comercial apresentada em 06/08/2018, teve sua 
validade encerrada no dia 24/08/2018, pois continuamos sofrendo impacto cambial no produto, 
conforme demonstrado na cotação do dólar no dia 24/08/2018 de R$4,10 (quatro reais e dez 
centavos).  

Uma vez que as negociações não evoluíram, o quantitativo previamente reservado ao Ministério 

da Saúde para aquisições via PDP será designado ao mercado privado gradativamente, como 

acima informada " (g. nosso) 

33. Informa, ainda, que as solicitações de propostas somente podem ser encaminhadas às 
empresas Roche e Libbs, tendo em vista que somente estas possuem registro junto à ANVISA, 

destacando que o TECPAR não detém o referido registro. 

34. Diante disso, a SCTIE/MS conclui  que as únicas detentoras de registro na ANVISA 

(Roche e Libbs) não possuem capacidade de fornecer imediatamente o quantitativo necessário para o 
abastecimento da rede pública, no bojo da dispensa de licitação. 

35. Ao final deste novo ofício, renova os pedidos para a autorização da continuidade da 

aquisição do medicamento junto ao Tecpar, com a retenção proposta pela unidade técnica, no seguinte 
sentido (peça p.3-4): 

 Relembre-se que estamos diante da demanda de parte da população quanto ao tratamento câncer 
de mama em estágio inicial e metastático. A ausência do medicamento gera um risco de evolução 
da doença e de óbito dos pacientes. 

 Assim, considerando o pronunciamento dos laboratórios, a medida cautelar pleiteada consistente 
na autorização da continuidade da aquisição do medicamento junto ao Tecpar, mediante retenção 
dos valores discutidos, é fundamental para garantir o abastecimento do medicamento, até decisão 
definitiva sobre os indícios de soprepreço.  

 Por fim, esta Secretaria, respeitosamente, requer o pronunciamento urgente desta Corte de 
Contas acerca dos pontos arguidos no Ofício n° 402/2018/SCTIE/MS e Ofício n° 
416/2018/SCTIE/MS, os quais foram cabalmente comprovados através de completo acervo 
documental, diante da dramática situação e risco iminente de desabastecimento do medicamento. 

36. É importante destacar que a conclusão da unidade, nesta etapa perfunctória, de que a 

suspensão da PDP geraria, de pronto, a perda de validade das cláusulas do termo do Acordo de 
Transferência de Tecnologia, Fabricação e Fornecimento entre o Tecpar, a AXIS Biotec 
Empreendimentos e Participações LTDA. e a Offman La Roche LTD., juntado à peça 76, pode não 

resultar em uma resolução imediata da parceria entre a Tecpar e a Roche, uma vez que o próprio 
dispositivo contratual apresenta procedimento a ser tomado pelas partes em caso de Término do 

Acordo a partir de sua cláusula 36.  Por esse motivo, entendo que a simples resistência de uma das 
partes do Acordo poderia inviabilizar o fornecimento do medicamento em análise em curto espaço de 
tempo. 

37. No mesmo sentido, carece de maior aprofundamento nos autos a análise sobre a posse e os 
direitos que abrangem os 160 mil frascos que a Tecpar afirma que poderia fornecer de imediato (peça 

73), bem como inexiste informação sobre a possibilidade da Roche fornecê-los de imediato, em seu 
nome, caso já tenha repassado ou mesmo os produzido na planta da fábrica da Tecpar. 

38. Diante desses novos argumentos, embora concorde com a suspensão da referida pareceria, 

entendo que, excepcionalmente, deve ser autorizada a contratação da aquisição de 161.668 frascos-
ampola do trastuzumabe 150mg em complementação ao quantitativo adquirido por meio do CT 

61/2018, quantitativo que a SCTIE/MS informa ser necessário para o contínuo e regular abastecimento 
da rede, no curto prazo, nos termos mencionados na Nota Técnica 327/2018-
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CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, devendo a referida Secretaria iniciar, de imediato, os procedimentos para 
a aquisição do referido fármaco para o período subsequente mediante procedimento licitatório. 

39. A medida excepcional faz-se necessária para resguardar o interesse público evitando-se 
danos à população alvo da referida pública, ou seja, as pessoas em tratamento para o câncer de mama, 
cujo fármaco em discussão é essencial para a qualidade do tratamento. 

40. Se por um lado há a necessidade de se garantir a eficiência, efetividade e economicidade da 
política de aquisição e desenvolvimento de fármacos, por outro, não se pode frustrar, sobretudo por 

decisão interlocutória, o acesso à saúde do conjunto de pacientes que hoje dependem do fármaco para 
o seu tratamento, sobretudo, quando há a informação nos autos de que já há desabastecimento em 

algumas unidades da federação, cujos estoques estão zerados, devendo, portanto, o Ministério da 

Saúde manter o devido acompanhamento dos quantitativos disponíveis e da demanda para manter o 
adequado estoque do medicamento de alto custo enquanto a questão em tela não é resolvida no mérito. 

41. Por oportuno, registro que em caso de mudança no quadro fático atual pela readequação do 
processo de formalização da PDP pelo Ministério, bem como o ajuste do preço do fármaco ao de 
mercado com a sua devida justificação, a cautelar ora adotada poderá ser revista a qualquer tempo. 

42. Dessa forma, nesta etapa processual, acolho, em essência, os pareceres convergentes da 
unidade técnica no sentido da concessão da medida cautelar, adotando seus fundamentos como minhas 
próprias razões de decidir, uma vez que promoveram de forma adequada o exame necessário sobre a 

matéria. 

 

 Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este 
colegiado. 

 

 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 2 de outubro de 
2018. 

 

 
 

 
AROLDO CEDRAZ  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 2300/2018 – TCU – Plenário 
 

 

1. Processo nº TC 018.120/2018-0.  
1.1. Apensos: TC 023.497/2018-1 e TC 029.997/2018-6 

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação (pedido de medida cautelar). 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Instituto Butantan (61.821.344/0001-56); Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar 

(77.964.393/0001-88) 
3.2. Responsável: Ricardo Jose Magalhaes Barros (424.789.799-34). 

4. Órgãos/Entidades: Ministério da Saúde (vinculador); Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 

8. Representação legal:  
8.1. Paulo Luis Capelotto (47.259/OAB-SP), representando Instituto Butantan.  
8.2. Maurício Ricardo Tinello (149.281/OAB-SP) e outros, representando Libbs Farmaceutica Ltda.  

 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam representação da unidade técnica 
a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde (MS), relacionadas à aquisição 
do medicamento Trastuzumabe para utilização no Sistema Único de Saúde (SUS), em âmbito de 

Parceira para o Desenvolvimento Produtivo – PDP. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, uma vez atendidos os pressupostos de 
admissibilidade dispostos no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 106 da 

Resolução TCU 259/2014; 
9.2. uma vez presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, determinar, 

cautelarmente, nos termos do art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, ao Ministério da Saúde que: 

9.2.1. adote todas as medidas necessárias, com a urgência que o caso requer, para evitar o 
desabastecimento do medicamento; 

9.2.2. até ulterior decisão deste Tribunal, suspenda a execução da Parceria para o 
Desenvolvimento Produtivo firmada com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), por meio do 
Termo de Compromisso 12/2017, para a produção e fornecimento ao SUS do medicamento 

trastuzumabe, abstendo-se de realizar novos contratos ou aditivos no âmbito do acordo, ou efetivar 
aquisições por preço acima do de mercado; 

9.2.3. retenha 27,39% de todas as despesas, pagas ou a pagar, em razão das parcelas já 
adimplidas ou a adimplir pela contratada, no âmbito do Contrato 61/2018, a título de excedente ao 
preço de mercado do medicamento; 

9.3. em caráter excepcional, autorizar o Ministério da Saúde a adquirir, no âmbito da 
parceria ora suspensa conforme determinado no item 9.2.1 deste acórdão, 161.668 frascos-ampola do 

trastuzumabe 150mg junto ao Instituto de Tecnologia do Paraná, em complementação ao quantitativo 
adquirido por meio do Contrato 61/2018, quantidade que a SCTIE/MS (peça 58, p.3) informa ser 
necessário para o contínuo e regular abastecimento da rede, no curto prazo, nos termos mencionados 

na Nota Técnica 327/2018-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, adotando como preço máximo de referência, o 
valor da última aquisição realizada pelo Ministério da Saúde (R$ 938,94), devendo iniciar, de 
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imediato, os procedimentos para a aquisição do referido fármaco para o período subsequente à 

aquisição ora autorizada; 
9.4. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Saúde e ao Instituto de 

Tecnologia do Paraná, bem como informar aos interessados que o relatório e o voto que a 

fundamentarem estarão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista 
interesse, o Tribunal poderá encaminhar- lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 

9.5. restituir os autos à SecexSaúde para que adote as providências cabíveis e dê 
continuidade às análises com a urgência que o caso requer. 

 

10. Ata n° 38/2018 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 2/10/2018 – Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2300-38/18-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz 

(Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes e Bruno Dantas. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 
Presidente Relator 

 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 
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