
 

 

 

 

 
 
  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ – PR. 

  

 

 

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DO 

ESTADO DO PARANÁ – SINDIVET-PR, entidade sindical de primeiro 

grau, inscrito no CNPJ sob o n. 77583565/0001-73, localizada à Rua 

Comendador Macedo, 39, Conjunto 82, 8° Andar na cidade de Curitiba-

PR, através de seu advogado “in fine” com escritório na Rua Alameda 

Júlia da Costa, nº 407, CEP: 80410-070, Bairro Mercês, na cidade de 

Curitiba – PR, fone (041) 3233-1543, onde recebem intimações e 

notificações, irresignado com o despacho interlocutório prolatado pelo 

MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba – PR proferido nos autos de Mandado 

de Segurança com pedido liminar sob n.° 0002018-29.2021.8.16.0004, 

interposto em face da Sra. MÁRCIA CECÍLIA HUÇULAK, Secretária 

de Saúde do Município de Curitiba– PR, vem, perante V. Excelência, 

na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, 

interpor:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA,  

 

Pelos fatos e fundamentos, em anexo, expostos. 

Por se trata de Processo eletrônico, dispensa-se a juntada 

dos documentos obrigatórios dos incs. I e II do artigo 1.017 do CPC, 

com base no §5º do mesmo diploma legal. 

Curitiba, 29 de março de 2021. 

VICTOR BENGHI DEL CLARO 

           OAB PR 15703 



 

 

 

 

 
 
  

 

RAZÕES DO RECURSO 

 

 

 

Agravante:  SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS 

DO ESTADO DO PARANÁ – SINDIVET-PR 

 

Agravada: Sra. MÁRCIA CECÍLIA HUÇULAK, Secretária 

de Saúde do Município de Curitiba– PR  

 

Autos n°: 0002018-29.2021.8.16.0004 

 

Vara de Origem: 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central 

da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba – PR  

 

 

Egrégio Tribunal, 
 

Colenda Câmara, 
 

Nobres julgadores. 
 

 

 

Com o advento da Lei n 13.105/2015, em seu artigo 1.015, 

inc. I do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento em face 

de tutelas provisórias. 

 

Desta forma, há necessidade de tramitação urgente do feito 

ante a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação pois o  



 

 

 

 

 
 
  

Magistrado “a quo” indeferiu a tutela podendo causar danos irreparáveis 

ou de difícil reparação ao Agravante.   

 

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

O prazo para interposição do recurso de agravo de 

instrumento é de 15 (quinze) dias conforme disposição do artigo 1.003, 

§5º do CPC. Considerando que a decisão ora recorrida foi prolatada no 

dia 25 de março de 2021 e que o  recorrente foi intimado na mesma 

data, o prazo fatal será o dia 15 de abril de 2021,  sendo, portanto, o 

presente recurso tempestivo.  

 

2. DA DECISÃO AGRAVADA  

 

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto 

contra decisão interlocutória proferida nos autos MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR sob n.° 0002018-

29.2021.8.16.0004 , movida contra a agravante. 

 

Ao apreciar o pleito liminar o MM Juíz “a quo” indeferiu o 

pleito liminar sob o seguinte fundamento: 

 

“(...) Cinge-se a controvérsia sobre o conteúdo do Plano de 

Vacinação contra a Covid-19, do Município de Curitiba, que 

deixou de incluir os médicos veterinários no grupo 

prioritário de vacinação, ainda que estes façam parte da 

área da saúde e estejam entre as atividades essenciais. 

Em análise superficial dos autos, própria da atual fase 

processual, não verifico a probabilidade do direito da parte 

impetrada. Embora os médicos veterinários sejam 

integrantes da área da saúde, não atuam diretamente na 



 

 

 

 

 
 
  

linha de frente de combate ao Covid-19, e, portanto, não 

se encaixam no grupo prioritário de vacinação. 

Nada obstante a isso, o deferimento da medida pleiteada 

adentraria em seara de competência de outro Poder da 

República, invadindo atividade do Poder Executivo, o que é 

vedado ao Judiciário. 

(...) 

Deste modo, inexiste, ao menos em análise perfunctória 

dos autos, a alegada ilegalidade do ato administrativo 

impetrado, uma vez que não há elementos suficientes nos 

autos a indicar que referida decisão foi tomada de forma 

equivocada pela autoridade impetrada, ou mesmo que o 

Plano de Vacinação do Município de Curitiba é ilegal, bem 

como porque não cabe ao Poder Judiciário rever tomada de 

decisões de outros Poderes da República, salvo em caso de 

flagrante ilegalidade, de modo que, em juízo de cognição 

sumária, não se mostra presente a sustentada 

probabilidade do direito. 

De outro lado, como se faz necessária a cumulação dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, 

resta prejudicada a análise do perigo da demora/ineficácia 

da medida. 

(...) 

Ante o exposto, não preenchidos os requisitos descritos no 

inciso III, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009 e no artigo 

300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada”. 

 

O inconformismo do agravante refere-se ao fato de que a 

MM. Juízo “a quo” não observou o próprio plano de vacinação do 

Município de Curitiba que coloca os agentes de saúde como grupo 

prioritário na vacinação, não tendo relação com a interferência do Poder 



 

 

 

 

 
 
  

Judiciário no Poder Executivo, bem como o fato de estarem todos os dias 

no noticiário o motivo do perigo da demora e a ineficácia da medida, 

caso seja concedida somente ao final, por tais razões fez-se necessária 

a interposição do presente recurso.  

 

3. DO MÉRITO  

 

O cerne da questão ora aqui recorrida está na inclusão dos 

Médicos Veterinários no grupo prioritário  da saúde, muitos deles 

estando no grupo de frente do combate ao corona vírus e ainda, o fato 

das suas atividades profissionais exercidas serem consideradas 

essenciais à população. 

 

Não baste os argumentos acima, reconhecido pelo próprio 

Poder Municipal, o plano de vacinação do Município de Curitiba coloca a 

categoria como grupo prioritário a receberem as vacinas, vejamos: 

 

  



 

 

 

 

 
 
  

 

 

Como acima exposto, para melhor observação, o plano de 

saúde estipula os grupos que devem ser prioritários a tomarem a vacina 

sendo eles, por ordem estipuladas pelo próprio ente público “in verbis”: 

 

“1 – Trabalhadores vacinadores/aplicadores da vacina 

contra a COVID-19.  

2 – Trabalhadores e moradores de Instituições de longa 

permanência para idosos – ILPI e para pessoas com 

deficiência  

3 – População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas  

4 - Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e 

emergência (UPA, SAMU, SIATE), de referência para Covid-

19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia. 

5 – Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Trabalhadores que 

atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades 

de campo relacionadas à COVID-19, bem como outros 

setores dos Hospitais que atendem COVID. 



 

 

 

 

 
 
  

6 – Trabalhadores de outros estabelecimentos hospitalares. 

7 – Trabalhadores de estabelecimentos de prontos 

atendimentos privados e hemocentros. 

8 – Trabalhadores de laboratórios que coletam 

ambulatorialmente e processam testes/exames 

laboratoriais para a COVID-19 . 

9 – Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços 

de Saúde  

10 – Trabalhadores dos Distritos Sanitários, setores 

administrativos de serviços de saúde, inclusive da gerência 

e gestão da saúde e doulas. 

11 – Trabalhadores do sistema funerário e de empresas de 

conservação que mantenham contato com cadáveres 

potencialmente contaminados (COVID-19) e trabalhadores 

do Instituto Médico Legal  

12 – Trabalhadores da Guarda Municipal que atuam em 

unidades de saúde. 

13 – Trabalhadores de saúde dos laboratórios análises 

clínicas. 

14 – Estudantes dos últimos anos de cursos na área da 

saúde, em estágio vigente nos serviços de saúde. 

15 – Trabalhadores de serviços ambulatoriais e 

hospitalares, públicos e privados, que se encontram 

afastados ou em tele trabalho por fatores de risco à Covid-

19. 

16 – Idosos acamados . 

17 – Pessoas de 80 anos ou mais. 

18 – Pessoas de 75 a 79 anos. 

19 – Pessoas de 70 a 74 anos. 

(...)”.  

  



 

 

 

 

 
 
  

 Veja-se, que o grupo da saúde encontrar-se-ia na nona 

posição (9 – Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde) 

ou, no pior das hipóteses na décima (10 – Trabalhadores dos Distritos 

Sanitários, setores administrativos de serviços de saúde, inclusive da 

gerência e gestão da saúde e doulas). 

 

Entretanto, já nos encontramos na décima nona fase 

prevista no plano de vacinação e, até o momento, os médicos 

veterinários, que fazem parte do grupo da saúde e que laboram 

diretamente nos distritos sanitários não foram vacinados, o que 

demonstra a clara burla ao plano de vacinação criado pelo próprio 

Município.  

 

Compreende-se que os primeiros que deveriam ser 

vacinados seriam as pessoas que trabalham diretamente dentro de 

hospitais e combate ao covid 19, entretanto, esta fase já foi 

ultrapassada pelo ente Municipal, tanto é que já estão vacinando 

pessoas fora da atuação direta ao covid, como é o grupo de pessoas de 

70 a 74 anos, veja a informação trazida pelo próprio site do Municipio: 

 

Desta forma, não se esta interferindo no mérito 

administrativo, apenas querendo que seja respeitada regra por ele 

próprio estipulada. 



 

 

 

 

 
 
  

 

De acordo com a Lei nº 5517/1968, o estudo e a aplicação 

de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais 

transmissíveis ao homem, as zoonoses, é uma das funções do Médico-

Veterinário, profissional de saúde reconhecido pelo Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), conforme exposto na Resolução nº 287 de 08 de 

outubro de 1998. A partir do ano 2011 de acordo com a Portaria MS/GM 

nº2488/2011, os Médicos Veterinários passaram a ser inseridos nas 

equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf), atuando junto 

às equipes multiprofissionais no apoio matricial da estratégia de saúde 

da família, fortalecendo a atuação da mesma em promoção e prevenção 

da saúde com foco em importantes enfermidades zoonóticas incidentes 

e prevalentes de estreito vínculo social, tais como raiva, leishmaniose, 

leptospirose, brucelose, tuberculose, dengue, zika, chikungunya, febre 

amarela, influenza, malária, coronaviroses animal e humana, dentre 

outras doenças que possuem animais como hospedeiros ou vetores. 

 

Além disso, como bem descrito pelo Dr. Francisco 

Cavalcanti, presidente do Conselho Federal da Medicina Veterinária, no 

Ofício nº 0180/2021/CFMV-PR enviado ao Ministério da Saúde, o 

médico-veterinário que atua em clínicas e hospitais está exposto, não 

somente por vontade própria ou por interesse econômico, mas sim em 

virtude de uma obrigação sanitária. Da mesma forma, o responsável 

pelo animal não se desloca para um estabelecimento de assistência 

veterinária ou chama um médico-veterinário para atendimento 

domiciliar por diversão ou lazer, mas sim para preservar vidas que 

também importam. Nas clínicas e hospitais, o Médico Veterinário atende 

diariamente em casos de emergência e urgência, pois, por dever de 

profissão, não pode negar essa assistência, e mesmo tomando todas as 

precauções, não sabe se o responsável pelo animal está ou não 

contaminado com o vírus da Covid-19, expondo-se a risco involuntário. 

 



 

 

 

 

 
 
  

A Médica Veterinária Lisandra Dornelles, presidente do 

CRMV-RS enfatizou recentemente 

(https://www.crmvrs.gov.br/sistema/noticia_detalhada.php?id_noticia

s=1134), que: “a atuação dos profissionais da Medicina Veterinária 

protege também a saúde humana e a sustentabilidade ambiental. Ou 

seja, o médico veterinário é o único profissional habilitado a atuar nas 

áreas da saúde: animal, humana e ambiental, três pilares indissociáveis 

que formam o conceito de Saúde Única. Para não ficar apenas no plano 

das ideias, vale citar um exemplo de um médico veterinário que está na 

linha de frente e tem exercido papel fundamental no combate à 

pandemia. Diz respeito ao Dr. Fernando Rosado Spilki, professor titular 

e Coordenador do curso de Medicina Veterinária da Universidade Feevale 

e coordenador da Comissão de Saúde Única do CRMV-RS. Spilki tem 

sido fonte recorrente da imprensa. Embora tenha transmitido o cargo de 

presidente da Sociedade Brasileira de Virologia no início deste ano, 

segue engajado e atuante na força-tarefa para barrar o avanço do novo 

coronavírus. Spilki é graduado em Medicina Veterinária pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2001), Mestre em 

Ciências Veterinárias pela UFRGS, na área de Virologia Animal (2004) e 

Doutor em Genética e Biologia Molecular, área de Microbiologia, pela 

Universidade Estadual de Campinas (2006)”. 

 

Como ressalta, ainda, a Médica Veterinária Lisandra 

Dornelles, presidente do CRMV-RS, no informativo online acima 

colacionado, “este é apenas um entre tantos médicos veterinários que 

fazem parte do grupo de profissionais de Saúde na linha de frente no 

combate à pandemia. Essa lista inclui também aqueles que: 

 

• Realizam visitas domiciliares para o diagnóstico de risco 

à saúde na interação entre os seres humanos, os animais e o meio 

ambiente; 



 

 

 

 

 
 
  

• Trabalham na prevenção, no controle e no diagnóstico 

situacional de doenças transmissíveis ao homem pelos animais, as 

zoonoses; é o caso da raiva, leptospirose, brucelose, tuberculose, 

dengue, febre amarela, para citar algumas delas; 

• Atuam na produção, inspeção sanitária e controle de 

qualidade de alimentos de origem animal; 

• São responsáveis pela vigilância sanitária e 

epidemiológica, tanto em trabalho de campo quanto em pesquisas 

científicas que garantam a qualidade dos alimentos de origem animal; 

• Estão dedicados à produção de vacinas; 

• Trabalham ligados à Proteção Ambiental; 

• Integram equipes de laboratórios responsáveis pela 

análise de solo, água e domissanitários – ou seja, saneantes destinados 

ao uso domiciliar; 

• Atuam como técnicos na produção animal, melhoramento 

de índices zootécnicos, produção leiteira, produção avícola, produção de 

mel e derivados, ovos e derivados, pescados, sericultura, entre tantos 

outros; 

• Atendem diariamente em suas clínicas, hospitais, 

propriedades, criações e à domicílio, em casos de urgência e emergência 

para manutenção da vida e saúde dos animais de companhia e de 

produção”; 

 

Por último e talvez ainda mais importante, convém citar a 

reiterada contextualização da Aliança Tripartite FAO-OIE-OMS do Médico 

Veterinário como profissional de Saúde Única. Segundo o conceito 

firmado na "Nota Tripartite FAO-OIE-OMS", de 2010, patógenos que 

circulam nas populações animais podem ameaçar a saúde humana e 

animal e, portanto, os setores da saúde animal e humana têm 

participação e responsabilidade por seu controle. Patógenos como vírus, 

bactérias ou parasitas - evoluíram e aperfeiçoaram seus ciclos de vida 

em um ambiente cada vez mais favorável a eles e garantem sua 



 

 

 

 

 
 
  

continuidade ao longo do tempo, replicando-se e movendo-se de um 

hospedeiro doente para um novo hospedeiro suscetível. Assim, a 

interação entre profissionais da Saúde Humana e Animal em uma 

mesma finalidade, a Saúde Única, torna-se imprescindível. 

 

Para corroborar a tese firmada, foi editada a Lei Federal nº 

14.023/2020 a qual “Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem 

a saúde e a vida de todos os profissionais considerados 

essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem 

pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019” (Grifei) e, estabelece, 

em seu artigo 3-J, §1º, alínea XIX que: 

 

“(...) § 1º  Para efeitos do disposto no caput deste artigo, 

são considerados profissionais essenciais ao controle 

de doenças e à manutenção da ordem pública: 

(...) 

XIX - médicos-veterinários; 

(...)” (Grifei). 

 

Além disso, esta claro no Anexo I do Plano de Vacinação 

Federal, o qual estipula os grupos prioritários, assim prevê: 

 

“Trabalhadores da Saúde – Definição: Considera-se 

trabalhadores da saúde a serem vacinados na 

campanha, os indivíduos que trabalham em 

estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, 

regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em 

estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de 

hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de 

saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. 



 

 

 

 

 
 
  

Dentre eles, estão os profissionais de saúde que são 

representados em 14 categorias, conforme resolução 

n° 287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho 

Nacional de Saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, 

biomédicos, farmacêucos, odontólogos, fonoaudiólogos, 

psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação 

física, médicos veterinários e seus respecvos técnicos 

e auxiliares), agentes comunitários de saúde, agentes de 

combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde 

e os trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas, 

seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e 

auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). 

Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em 

cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de 

atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, 

doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, 

Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de 

Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres 

potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e 

estudantes da área técnica em saúde em estágio 

hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Os 

trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços 

de interesse à saúde das instuições de longa permanência 

para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios serão 

contemplados no grupo trabalhadores da saúde e a 

recomendação é que também sejam vacinados”. (Grifei). 

 

O próprio plano de vacinação do Município de Curitiba 

estabelece, em seu item 3, como Objetivos “da imunização Covid-19 no 

Município de Curitiba é de atingir a melhor cobertura vacinal 

possível, garantindo que as populações de alto risco sejam 



 

 

 

 

 
 
  

priorizadas”.  E ainda “Estabelecer plano de vacinação para os grupos 

prioritários em conformidade com as orientações do Ministério da 

Saúde (MS) e estratégias elaboradas pela Secretaria Municipal de 

Curitiba;”.  

 

O artigo 6º da Constituição Federal estabelece que: 

 

“Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. 

 

De acordo com o art. 196 da Constituição Federal de 1988: 

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 

 

O dispositivo supra mencionado encontra correspondência 

no artigo 168 da Constituição do Estado do Paraná nos seguintes 

termos: 

 

“ Art. 168. As ações e serviços de saúde são de 

relevância pública, cabendo ao Poder Público, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 



 

 

 

 

 
 
  

e controle, devendo sua execução ser feita, 

preferencialmente, através de serviços oficiais e, 

supletivamente, através de serviços de terceiros, 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado”. 

 

Em consonância com o preceito constitucional, o art. 2º. da 

Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, reitera e densifica a garantia ao afirmar que: 

 

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado promover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.” 

 

O direito à saúde é direito subjetivo de todo cidadão e é 

dotado de eficácia plena; portanto, imediatamente oponível à 

Administração Pública.  

 

Assim sendo, escapa ao juízo de oportunidade e 

conveniência do administrador oferecê-lo ao cidadão, haja vista a 

cláusula de aplicabilidade imediata contida no § 1º do artigo 5° da 

Constituição Federal, que afasta qualquer possibilidade de 

discricionariedade desse âmbito de atuação do administrador.  

 

Em caso análogo, a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 

de Natal-RN, em decisão proferida no Mandado de Segurança nº 

0815973-30.2021.8.20.5001, assim decidiu: 

 



 

 

 

 

 
 
  

“(...) O Município de Natal, ao elencar as prioridades na 

ordem de vacinação contra COVID-19, estabeleceu, por 

meio da nota informativa nº 02/2021 – DVD/SVE/NAI que 

a partir de 23 de março de 2021 seria retomada a 

vacinação dos profissionais/trabalhadores de saúde, 

elencando no Quadro 1 as categorias profissionais, o 

período de vacinação com exclusividade para a categoria e 

os documentos necessários a serem apresentados por 

ocasião da vacinação.  

Neste documento, constavam os médicos veterinários, na 

categoria de “demais profissionais da saúde”, cuja 

vacinação passaria a ser feita a partir do dia 25 de março 

até o dia 28 do mesmo mês.  

Todavia, a referida categoria profissional foi surpreendida 

por nova nota técnica publicada em 23 de março, a qual, 

supostamente adotando a orientação definida no Ofício 

Circular nº 57/2021/SVSMS, excluiu do grupo prioritário 

acima referenciado os médicos veterinários, os 

trabalhadores de saúde animal, os educadores físicos e os 

trabalhadores de academias de ginástica.  

Analisando, contudo, o mencionado Ofício (id nº 66895420) 

observo que houve nítido equívoco por parte da 

Administração Pública Municipal na interpretação e 

aplicação da referida orientação. É o que o mencionado 

documento deixa claro que os médicos veterinários são 

considerados trabalhadores da saúde, conforme Resolução 

nº 287, de 8 de outubro de 1988, expedida pelo Conselho 

Nacional de Saúde, de modo que a orientação contida no 

expediente em questão foi para que não fossem 

contemplados com prioridade os trabalhadores de 

estabelecimentos de serviços de interesse à saúde 



 

 

 

 

 
 
  

(excetuados os que laboram em instituições de longa 

permanência para idosos), a exemplo daqueles que 

exercem atividades profissionais em academias, clubes, 

salões de beleza, clínicas de estética, óticas, estúdios de 

tatuagem e estabelecimentos de saúde animal. 

Fácil constatar que o equívoco se deu pelo fato de que a 

Administração Pública Municipal considerou os médicos 

veterinários no mesmo grupo dos trabalhadores de 

estabelecimentos de saúde animal, o que não pode 

prosperar, já que o próprio Ofício, quando pretendeu se 

referir aos médicos veterinários, assim o fez de forma 

expressa. 

Igualmente, o ofício nº 234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS 

que trata da mesma questão enfatiza que deverão ser 

vacinados todos os profissionais de saúde, contemplados 

na resolução n° 287, independentemente do local de 

atuação. Logo, é notório o equívoco da Administração 

Pública Municipal ao excluir expressamente a categoria dos 

médicos veterinários de seu cronograma de ordem 

prioritária, já que afirmou expressamente estar 

acompanhando a orientação do Ministério da Saúde.  

Não se pode deixar de mencionar ainda que a Lei nº 

14.023/2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, para determinar a adoção de medidas imediatas 

que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais 

considerados essenciais ao controle de doenças e à 

manutenção da ordem pública, durante a emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019, reconhece em seu art. 3º – J:  

Art. 3º-J Durante a emergência de saúde 

pública decorrente do coronavírus responsável 



 

 

 

 

 
 
  

pelo surto de 2019, o poder público e os 

empregadores ou contratantes adotarão, 

imediatamente, medidas para preservar a 

saúde e a vida de todos os profissionais 

considerados essenciais ao controle de 

doenças e à manutenção da ordem pública.  

§ 1º Para efeitos do disposto no caput 

deste artigo, são considerados 

profissionais essenciais ao controle de 

doenças e à manutenção da ordem 

pública:  

[...]  

XIX - médicos-veterinários;  

[…]  

Saliente-se que, conforme art. 5º, inc. XIII, da Constituição 

é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer. Tratando-se de direito fundamental de 

primeira dimensão, no caso o livre exercício da profissão, 

não podem ser impostas restrições à determinada categoria 

profissional que o próprio ordenamento jurídico não 

reconhece, sob pena de violar a essência do direito 

individual sob proteção, o que é defeso em exegese relativa 

à matéria. Ora, se fazem parte do grupo de profissionais da 

saúde e este é o atual critério de vacinação prioritária 

adotado pela Administração pública, deve aos médicos 

veterinários ser assegurada a prioridade em questão. 

Diante de tais questões, caracteriza-se, portanto, o fumus 

boni iuris.  



 

 

 

 

 
 
  

Noutro giro, constato que o perigo da demora reside 

exatamente no fato de que a vacinação do grupo no qual 

os médicos veterinários deveria figurar já iniciou e a não 

colocação destes na referida ordem de prioridade, com 

urgência, poderá deixar tais profissionais a mercê da 

liberação de novas vacinas, não se podendo precisar 

quando o estoque finalizará ou quando será reposto. 

3 – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar requerida na 

inicial para determinar a reinserção dos médicos 

veterinários na ordem de prioridade elencada pela nota 

informativa de nº 02/2021, de acordo com a qual os 

referidos profissionais já deveriam começar a vacinação na 

data de hoje (25/03) até 28/03”. 

 

4. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere 

ao Relator do recurso a possibilidade de deferir, em antecipação, total 

ou parcialmente, a pretensão recursal. 

 

Cássio Scarpinella Bueno ensina que: 

 

“[...] Assim, por exemplo, quando o autor pede a tutela 

antecipada e o juiz de primeiro grau de jurisdição nega a 

ele, autor, tem de agravar de instrumento. Quando a 

situação é de urgência, é possível que esse agravo de 

instrumento antecipe os efeitos de seu provimento, é 

dizer, antecipe a tutela do próprio recurso (do mérito do 

recurso), que, por definição, coincide com o pedido 

negado em primeiro grau de jurisdição.” (In: Tutela 



 

 

 

 

 
 
  

Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 93). (Destacou-

se). 

 

Como se sabe, para a antecipação da tutela exige-se, 

obrigatoriamente, a verificação dos pressupostos insertos no art. 932, 

inc. II do Código de Processo Civil, quais sejam: a verossimilhança das 

alegações mediante a prova inequívoca, bem como a análise de eventual 

dano irreparável ou de difícil reparação. 

 

Humberto Theodoro Júnior, leciona que:  

 

“É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento 

processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à 

parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo (...) 

Quanto à verossimilhança da alegação, refere-

se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de 

todo o quadro fático invocado pela parte que pretende 

a antecipação de tutela, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo material, mas 

também e, principalmente, no relativo ao perigo de dano e 

sua irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa 

de procrastinação praticados pelo réu”. (“Curso de Direito 

Processual Civil”, Vol. II, Rio: Forense, 1998, p. 612) (Grifei). 

 

Como preleciona Cândido Rangel Dinamarco: 

 

“Para chegar ao grau de probabilidade necessário à 

antecipação, o juiz precisa proceder a uma instrução que lhe 

revele suficientemente a situação de fato. Não é o caso de 

chegar às profundezas de uma instrução exauriente, pois esta 

se destina a propiciar graus de certeza necessários para 



 

 

 

 

 
 
  

julgamentos definitivos, não provisórios como na antecipação 

de tutela. Tratar-se-á de uma cognição sumária, 

dimensionada segundo o binômio representado pelo menor 

grau de imunidade de que se reveste a medida antecipatória 

em relação a definitiva pelas repercussões que ela terá na 

vida e patrimônio dos litigantes. 

...Omissis... 

O reduzido nível de imunidade das decisões concessivas de 

cautela antecipada (sua provisoriedade) não é motivo para 

descuidar das atividades instrutórias inerentes a 

indispensável cognição sumária. A probabilidade exigida pela 

lei ao falar em prova inequívoca significa que até a algum 

grau de investigações o juiz deve chegar. Decidirá à luz de 

documentos que estejam nos autos e, fazendo valer seus 

poderes instrutórios, de ofício ou requerimento, determinará 

a realização das atividades probatórias que em cada caso 

sejam convenientes. Aplicam-se as regras ordinárias sobre 

distribuição do ônus da prova (art. 333), embora não precise 

o autor levar ao juiz a níveis absolutos de convicção sobre os 

fatos constitutivos”. (A Reforma do Código de Processo Civil, 

3ª edição, 1996, p. 146/147). 

 

Ainda sobre a concessão da antecipação de tutela, é 

conveniente destacar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery: 

 

“Embora a expressão ‘poderá’, constante do CPC 273 ‘caput’, 

possa indicar faculdade e discricionariedade do juiz, na 

verdade constitui obrigação, sendo dever do magistrado 

conceder a tutela antecipatória, desde que preenchidos os 

pressupostos legais para tanto, não sendo concedê-la ou 

negá-la pura e simplesmente. Para isto tem o juiz o ‘livre 



 

 

 

 

 
 
  

convencimento motivado’ (CPC 131): a) convencendo-se da 

presença dos requisitos legais, deve o juiz conceder a 

antecipação de tutela; b) caso as provas não o convençam 

dessa circunstância, deve negar a medida. O que o sistema 

não admite é o fato de o juiz, convencendo-se de que é 

necessária a medida e do preencimento dos pressupostos 

legais, ainda assim negue-a”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, 

Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 

6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 614, 

nota 10 ao art. 273) 

 

Diante dos fundamentos doutrinários acima apresentados, 

estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. 

 

Apenas para reforçar, o perigo de dano, se mostra presente 

na medida em que o corona vírus é uma realidade em nossa sociedade 

o qual já fez mais de 300 mil mortes no país, lembrando, ainda, que a 

atividade exercida pelos Médicos Veterinários é atividade de risco e 

encontra-se dentro da área da saúde tendo, inclusive servidores 

trabalhando diretamente na linha de frente e, caso não recebam a 

vacina, por óbvio estão mais suscetíveis de pegar esta doença que tanto 

mal faz a nossa Nação. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Isto posto, requer-se: 

 

A) o recebimento do presente agravo, e o seu 

processamento sob a forma de instrumento, ante o periculum in mora 

e o fumus boni iuris demonstrados, bem como sua tramitação 

prioritária, por se tratar de direito a saúde; 



 

 

 

 

 
 
  

 

B) Seja deferida a tutela antecipada para o fim de 

determinar a imediata vacinação de todos os médicos veterinários, sob 

pena de multa diária; 

 

C) Seja intimado o agravado para, querendo, apresente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões recursais; 

 

D) seja requerida informações ao Magistrado “a quo” sobre 

possível juízo de retratação; 

 

E) Seja encaminhado o processo a douta Procuradoria 

Geral de Justiça para emissão de parecer; 

 

F) Seja o recurso julgado totalmente procedente para o fim 

de reconhecer o direito dos médicos Veterinários, por fazerem parte do 

grupo da saúde e estarem em parte prioritária no plano de vacinação 

do Município, o qual não esta sendo respeitado, reformando-se, assim, 

a decisão ora agravada. 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 29 de março de 2021. 

 

VICTOR BENGHI DEL CLARO 

OAB PR 15703 


