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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008241-48.2018.4.01.0000

RELATOR : O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES
RELATOR : O EXMº. SR. JUIZ FEDERAL OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS (CONV.)
AGRTE. : SHIRE FARMACÉUTICA BRASIL LTDA.
ADV. : Pedro Sérgio Fiandini Filho (OAB/SP 137.599) e outros (as)
AGRDO. : UNIÃO FEDERAL
PROC. : Niomar de Sousa Nogueira
AGRDO. : GLOBAL GESTÃO EM SAÚDE S/A
ADV. : Melanie Costa Peixoto (OAB/DF 14.585)

 

Vistos, etc.
 

Shire Farmacêutica Brasil Ltda. manifesta agravo de instrumento por meio do qual pede a reforma de r. decisão do
Juízo Federal da 17ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, em ação sob procedimento ordinário proposta aos ora
agravados, reconsiderou decisão anteriormente proferida, para indeferir pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada e
concedida parcialmente para o fim de

 

"(...) suspender os efeitos do Extrato de Dispensa de Licitação nº 586/2017, bem como os efeitos de todo e qualquer
ato realizado pelo Ministério da Saúde no processo NUP nº 25000.453.537-2017-56, ou em qualquer outro processo
administrativo relacionado ao fornecimento do Elaprase envolvendo a empresa Global Gestão em Saúde S/A, ante sua
suspensão de licitar com a Administração Pública”.

 

Defiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, assim para sustar a decisão que revogou a antecipação
dos efeitos da tutela concedida, represtinando seus efeitos, por identificar, em cognição sumária, própria dos juízos liminares, a
presença concomitante dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, os fundamentos
deduzidos no arrazoado recursal ganham relevo diante da circunstância de estar a empresa Global Gestão em Saúde S/A punida com a
pena de suspensão temporária de participação em licitações e impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2
(dois) anos, sendo certo ainda – até pela pretensão desenvolvida na reconvenção de determinação à Anvisa de liberação sanitária da
importação do medicamento que se obrigou a fornecer ou imposição a empresa agravante para que venda a Global Gestão em Saúde
S/A os 6.224 frascos de Elaprase que se obrigou a entregar ao ministério da Saúde – ser a agravante a detentora da exclusividade no
Brasil para fornecer/vender/importar o medicamento ELAPRASE. O perigo na demora é evidente, diante dos graves danos que podem
sobrevir à agravante caso a decisão impugnada não seja suspensa.

Comunique-se ao Juízo Federal da 17ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, inclusive para fins de dar
cumprimento a presente decisão.

 
Intime-se a agravada, nos termos e para os fins do disposto no inciso II do artigo 1.019 do novo Código de Processo

Civil.
 
Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 23 de março de 2018.

 

Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos
Relator Convocado
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