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Ofício n.º 031/2021 – GABP.         Curitiba, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Ilustríssimo Sr. 

Dr. Marco Antonio Teixeira 

Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção 

à Saúde – Ministério Público do Estado do Paraná 

E-mail: caop.saude@mppr.mp.br, mat@mppr.mp.br, saudemp@mppr.mp.br 

 

 

 

Assunto: “Divulgação de relação dos vacinados”. 

 

 

 

Senhor Procurador de Justiça: 

 

 

 

 O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ, por 

meio do portal da Câmara Municipal de Maringá, tomou ciência da tramitação de projeto de lei 

aprovado por 13 votos, em terceira discussão, nesta terça-feira (16), pelos vereadores dessa cidade, 

fazendo previsão de que a prefeitura divulgue a lista de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no seu 

Portal da Transparência.  

  Como foi tornado público, a proposta foi protocolada pela vereadora 

Ana Lúcia Rodrigues (do PDT) e aprovada já em sua primeira discussão, em regime de urgência (já no 

dia 9 de fevereiro), visando a uma melhor fiscalização do encaminhamento dos pacientes para a 

vacinação, buscando-se evitar fraudes e irregularidades na imunização dos cidadãos de Maringá. 

  Em que pese a boa intenção da medida, a divulgação ao público em geral 

de uma lista de vacinados, em tese, viola os princípios constitucionais do respeito à intimidade e à vida 

privada (artigo 5.º, inciso X, CF) e as situações legais de sigilo (artigo 5.º, inciso XXXIII, CF), que é o 

caso. 
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  Consequentemente, este Conselho de Medicina não endossa tal posição, 

por não se vislumbrar justa causa ou mesmo dever legal para se invadir a intimidade dos imunizados e 

expor os não imunizados, vendo-se que existe controle efetivo por meio dos mecanismos da própria 

prefeitura, inexistindo, assim, como aludido, razões técnicas seguras para se promover a divulgação. 

 Não é demais também lembrar disposição expressa do teor da LGPD, que, para 

os fins pretendidos pela lei em votação, não respalda o tratamento de publicar tais dados em site 

público sem a autorização de seu titular. 

 Sendo o que tínhamos para o momento, respeitosamente, 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Cons. Dr. Roberto Issamu Yosida 

Presidente. 
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