
 

 

 

 

 
 
  

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Vara da Fazenda 

Pública 

  

  URGENTE. 

 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS 

DO ESTADO DO PARANÁ – SINDIVET-PR. 

IMPETRADA:  SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA. 

 

 

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  

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, vem, tempestivamente, com o devido 

respeito e acatamento, à honrada presença de Vossa Excelência, com 

fincas nos artigos, 5º inc. LXIX da Constituição Federal e na lei nº. 

12016/09, impetrar o presente: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

 

Contra ato da Sra. MÁRCIA CECÍLIA HUÇULAK, 

Secretária de Saúde do Município de Curitiba– PR, o que faz 

pelos fatos e fundamentos de direito a seguir delineados. 



 

 

 

 

 
 
  

 

PRELIMINARMENTE: 

 

A medida ora pleiteada comporta prestação preliminar, o 

que desde já se requer, eis que presentes todos os pressupostos 

necessários para o deferimento da mesma. 

A plausibilidade jurídica da concessão da liminar 

encontra-se devidamente demonstrada na presente. O “fumus boni 

iuris” está caracterizado pelo direito líquido e certo do Impetrante em 

serem vacinados de forma prioritária vez que integrantes da área da 

saúde, bem como sua atividade ser considerada como essencial e estar 

estritamente ligada a linha de frente de combate ao COVID-19. O 

“periculum in mora” repousa, ainda, na urgência desta medida, 

sendo que, os Médicos Veterinários estão saindo a campo para 

trabalhar sem que o Município, mesmo os considerando atividade 

essencial e integrarem a área da saúde, foram preteridos pelo plano de 

vacinação municipal, o que, se tal providência demorar a ocorrer mais 

e mais profissionais poderão ser infectados, aumentando o quadro de 

pessoas na fila por um leito de hospital e, inclusive, perderem suas 

vidas.  

  

DOS FATOS: 

 

O Impetrante verificou que o Plano de Vacinação do 

Município de Curitiba não vem sendo cumprido e encontra-se em 

dissonância com o Plano de Vacinação Federal, vez que a Prefeitura de 

Curitiba já se encontra vacinando os idosos, o que fere de morte o 

direito liquido e certo dos Médicos Veterinários, por se enquadrarem 

em área da saúde, e terem direito a vacinação de forma prioritária. 

 



 

 

 

 

 
 
  

Tão importante quanto destacar que no início da 

pandemia, o Ministério da Saúde convocou todos os Médicos 

Veterinários a se cadastrarem em um programa e realizarem um curso 

preparatório para que sejam chamados a atuar na linha de frente caso 

necessário – o que ainda pode ocorrer, é destacar que os médicos 

veterinários trabalham em diferentes áreas, inclusive em atividades 

relacionadas à vigilância epidemiológica e sanitária, ou seja, também 

fazem parte do grupo considerado suscetível ao contágio pelo novo 

Coronavírus. 

 

  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 

https://www.crmvrs.gov.br/sistema/noticia_detalhada.php?id_noticias=1134
https://www.crmvrs.gov.br/sistema/noticia_detalhada.php?id_noticias=1134


 

 

 

 

 
 
  

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. 

 

A abordagem de Saúde Única é importante para a 

segurança sanitária nacional e global, na implementação do 

Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) (2005) e os padrões internacionais em saúde animal, saúde 

pública veterinária, doenças zoonóticas e bem-estar animal 

desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), e 

contribuir para muitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Uma colaboração multidisciplinar e multissetorial, por meio de uma 

abordagem de Saúde Única, é necessária para se preparar, detectar, 

avaliar e responder com eficácia a doenças zoonóticas endêmicas e 

emergentes. 

 



 

 

 

 

 
 
  

 Assim, mesmo sendo considerada atividade essencial e 

estar dentre a área de saúde e os grupos prioritários de vacinação, o 

Município de Curitiba vem descumprindo esta determinação. 

 

Por tal razão, impetra-se o presente Mandado de 

Segurança, para garantir um direito líquido e certo, garantido 

Constitucionalmente a impetrante, qual seja, o DIREITO A SAÚDE. 

  

 DO DIREITO: 

 

A Constituição Federal descreve: 

 

“Art. 5º, inciso LXIX: Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado 

por hábeas corpus ou hábeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder 

Público”. 

 

Portanto, segundo prevê a Constituição Federal, não há 

meio a ser interposto senão o mandado de segurança, pois visa 

garantir um direito líquido e certo, sendo no caso que se apresenta. 

 

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.  

 

Há muito o direito à saúde deixou de ser encarado como 

mera norma programática e passou a ser reconhecido em todas as 

instâncias do Poder Judiciário como uma garantia efetiva e vinculante 

das ações da Administração. De fato, reiteradas vezes, o Supremo 



 

 

 

 

 
 
  

Tribunal Federal tem se manifestado no sentido de dotar a garantia 

constitucional de máxima eficácia. Vejamos: 

 

“O DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À SAÚDE 

REPRESENTA PRERROGATIVA JURÍDICA 

INDISPONÍVEL ASSEGURADA À 

GENERALIDADE DAS PESSOAS PELA 

PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

ART.196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incube 

formular – e implementar – políticas sociais 

e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, inclusive àqueles que visem a 

garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles 

portadores do vírus HIV, o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. O direito à saúde – além 

de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas – representa 

conseqüência constitucional indissociável do 

direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atração no 

plano da organização federativa brasileira, 

não pode mostrar-se indiferente ao problema 

da saúde da população, sob pena de incidir, 

ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional. A 

interpretação da norma programática não 

pode transformá-la em promessa 



 

 

 

 

 
 
  

constitucional inconseqüente. O caráter 

programático da regra inscrita no art.196 da 

Carta Política – que por destinatários todos 

os entes políticos que compõe, no plano 

institucional, a organização federativa do 

Estado brasileiro – não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob 

pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, 

o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria 

Lei Fundamental do Estado. (...) O 

reconhecimento judicial da validade jurídica 

de programas de distribuição gratuita de 

medicamentos a pessoas carentes, inclusive 

àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá 

efetividade a preceitos fundamentais da 

Constituição da República (arts.5, caput, e 

196) e representa, na concreção do seu 

alcance, um gesto reverente e solidário de 

apreço à vida e à saúde das pessoas, 

especialmente daquelas que nada têm e 

nada possuem, a não ser a consciência de 

sua própria humanidade e de sua essencial 

dignidade. Precedentes do STF” (RE 

271.286-AgR, Rel.Min.Celso de Mello, 

julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07. 

 



 

 

 

 

 
 
  

Foi exatamente para proteger o indivíduo de omissões 

ilegais perpetradas pela Administração Pública que a Carta Magna, no 

artigo 5°, inciso LXIX, instituiu o Mandado de Segurança como remédio 

para assegurar a efetivação de direito líquido e certo do cidadão. 

Dessa forma, quis o Constituinte Originário que um direito de tamanha 

importância como o direito à saúde, do qual decorrem todos os demais 

direitos fundamentais, fosse amparado por procedimento mais célere, 

lastreado em provas que evidenciam, já no ato de sua propositura, o 

desrespeito ao direito do cidadão. 

 

Entretanto, o direito a vacinação em grupo 

prioritário não esta sendo cumprido pela Administração 

Pública. 

 

O Plano de Vacinação Municipal traz tabela apresentando 

os grupos prioritários na vacinação sendo eles: 

 



 

 

 

 

 
 
  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
  

 
 

A Prefeitura divulgou em seu site que: 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
  

Ora, da tabela estipulada pelo Próprio Município de 

Curitiba em seu plano de vacinação, os idosos de faixa etária entre 75 

a 79 seriam o 18º grupo na lista, entretanto, como acima demonstrado 

este grupo esta sendo chamado para a vacinação enquanto os Médicos 

Veterinários que fazem parte da área da saúde e estão entre o grupo 

prioritário até o momento, não foram vacinados.  

 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 639, 

publicada em 02 de Abril de 2020, no Diário Oficial da União, convocou 

os profissionais da área da saúde, entre eles os médicos veterinários, 

para cadastramento e capacitação nos protocolos oficiais de combate à 

Covid-19, vejamos: 

 

“Art. 1º Esta Portaria institui a Ação 

Estratégica "O Brasil Conta Comigo - 

Profissionais da Saúde", com objetivo de 

proporcionar capacitação aos profissionais da 

área de saúde nos protocolos clínicos do 

Ministério da Saúde para o enfrentamento da 

Convid-19. 

§ 1º Para fins do disposto nesta Portaria, 

considera-se profissional da área de saúde 

aquele subordinado ao correspondente 

conselho de fiscalização das seguintes 

categorias profissionais: 

(...) 

IX - medicina; 

X - medicina veterinária; 

(...) 

§ 2º As medidas previstas nesta Ação 

Estratégica serão executadas enquanto 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-639-de-31-de-marco-de-2020-250847738


 

 

 

 

 
 
  

perdurar o estado de emergência de saúde 

pública decorrente da COVID-19”. 

 

O Plano Nacional de Vacinação do Ministério da 

Saúde/2020 integra os Médicos Veterinários como “GRUPO 

PRIORITÁRIO” de acordo com a resolução n° 287, de 8 de outubro de 

1998, do Conselho Nacional de Saúde, o que é reiterado pelo OFÍCIO 

CIRCULAR Nº 57/2021/SVS/MS, de 12 de Março de 2021, que retifica 

o Ofício nº 234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS referente às orientações 

técnicas de vacinação do grupo prioritário “Trabalhadores da Saúde” 

da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19: 

 

“(...) Considera-se trabalhadores da saúde a 

serem vacinados na campanha, os indivíduos 

(...)  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, farmacêuticos, 

odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, 

assistentes sociais, profissionais da educação 

física, médicos veterinários e seus 

respectivos técnicos e auxiliares), agentes 

comunitários de saúde, agentes de combate 

às endemias,(...)" 

 

O Decreto Estadual do Paraná, n. 7.122/2021, que 

prorrogou até 1° de Abril de 2021 as medidas restritivas que estão 

vigentes pelo Decreto Estadual n. 6.983/2021 a qual, por sua vez traz 



 

 

 

 

 
 
  

as Atividades essenciais que têm seu funcionamento liberado durante 

todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana, vejamos: 

 

“Art. 5º Para fins deste Decreto, são 

considerados serviços e atividades 

essenciais: 

(...) 

III - assistência veterinária; 

IV - produção, distribuição e comercialização 

de medicamentos para uso humano e 

veterinário e produtos odonto-médico-

hospitalares, inclusive na modalidade de 

entrega delivery e similares; 

V - produção, distribuição e comercialização 

de alimentos para uso humano e animal, 

lojas de conveniência e similares, ainda que 

localizados em rodovias; 

VI - agropecuários para manter o 

abastecimento de insumos e alimentos 

necessários à manutenção da vida animal; 

(...) 

XXVIII - vigilância e certificações sanitárias e 

fitossanitárias; 

XXIX - prevenção, controle e erradicação de 

pragas dos vegetais e de doença dos 

animais; 

XXX - inspeção de alimentos, produtos e 

derivados de origem animal e vegetal; 

XXXI - vigilância agropecuária; 

(...) 



 

 

 

 

 
 
  

XXXVI - atividades de pesquisa, científicas, 

laboratoriais ou similares relacionadas com a 

pandemia de que trata este Decreto; 

 

Ora, o próprio Decreto Municipal de Curitiba n.º 600/2021, 

reconhece a atividade exercida pelo profissional médico veterinário como 

atividades e serviços essenciais para o enfrentamento da Emergência   

em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico do novo 

Coronavírus (COVID-19) e a situação de Risco Alto de Alerta - Bandeira 

Vermelha, conforme Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de 

Curitiba, vejamos: 

 

“Art. 5º Os seguintes serviços e atividades 

essenciais poderão funcionar para 

atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade: 

(...) 

  

XII - vigilância e certificações sanitárias e 

fitossanitárias;  

XIII - prevenção, controle e erradicação de 

pragas dos vegetais e de doença dos 

animais;  

XIV - inspeção de alimentos, produtos e 

derivados de origem animal e vegetal;  

XV - vigilância agropecuária;  

(...) 

XXII - fiscalização ambiental;  

(...) 

XXVII - cuidados com animais em cativeiro;  

(...) 



 

 

 

 

 
 
  

XXXII - atividades de pesquisa, científicas, 

laboratoriais ou similares relacionadas com a 

pandemia de que trata este decreto;  

(...) 

LIV - produção, armazenagem, distribuição, 

comercialização e entrega, realizadas 

presencialmente ou por meio do comércio 

eletrônico, de produtos de saúde e 

farmacêuticos para animais, não incluídos os 

serviços de banho, tosa e estética;  

(...) 

LVI - assistência veterinária;  

(...) 

LX - serviços agropecuários para manter o 

abastecimento de insumos e alimentos 

necessários à manutenção da vida animal, 

vedada a comercialização de flores e plantas 

ornamentais;  

Parágrafo único. Também são consideradas 

essenciais as atividades acessórias, de 

suporte e a disponibilização dos insumos 

necessários à cadeia produtiva relativas ao 

exercício e ao funcionamento d o s serviços e 

das atividades essenciais”. 

 

Todas as atividades elencadas nos dois Decretos e artigos 

acima colacionados são de responsabilidade de um médico veterinário, 

razão pela qual, não faz sentido não terem sido vacinados de forma 

prioritária, uma vez que já reconhecidos como atividades essenciais e 

que fazem sim parte do GRUPO PRIORITÁRIO como já mencionado 

acima. 

 



 

 

 

 

 
 
  

Assim, não restando outra alternativa, deve ser concedida 

a segurança, nos termos dos pedidos abaixo. 

 

DO PEDIDO: 

 

1) Conceder a MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars e 

em caráter de urgência, determinando a imediata inclusão dos médicos 

veterinários no grupo prioritário de vacinação tendo em vista fazerem 

parte da área da saúde e estarem entre as atividades essenciais a 

população, sob pena de multa diária; 

2) Determinar a notificação da Autoridade Coatora para 

que preste as informações pertinentes no prazo legal; 

3) Determinar a intimação do douto representante do 

Ministério Público. 

4) Ao final, CONCEDER DEFINITIVAMENTE A 

SEGURANÇA, reiterando os termos da liminar, de modo que seja 

disponibilizada a imediata vacinação de todos os médicos veterinários 

pelas razões já expostas. 

5) Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para 

fim de alçada. 

 

Nestes termos. 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 23 de março de 2021. 

 

VICTOR BENGHI DEL CLARO 

           OAB PR 15703 


