
Nota Oficial 

A respeito do vazamento ilegal de dados sob sigilo, a médica e atual Secretária de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, esclarece que:   

- Ingressou, por meio de seus advogados, na tarde dessa quarta-feira (21/07), com uma 

Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, contra ato da CPI da Pandemia do 

Senado Federal, que desobedeceu determinação expressa do Supremo Tribunal Federal (STF), 

consistente na disponibilização à imprensa de material a que teve acesso por meio da quebra 

de sigilo telefônico e telemático;  

- Cabe ressaltar trecho da decisão do ministro Ricardo Lewandowski que, embora sem impedir 

a quebra do sigilo, a despeito da inexistência de fundamentação específica na motivação 

apresentada pela CPI, destacou, de forma clara e enfática, a seguinte ressalva: “Não se pode 

ignorar, todavia, que o material arrecadado poderá compreender informações e imagens que 

dizem respeito à vida privada da impetrante e de terceiras pessoas, razão pela qual advirto 

que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo, 

sendo peremptoriamente vedada a sua utilização ou divulgação”; 

 - Na Reclamação, foi solicitada a informação do presidente da CPI sobre as razões do 

descumprimento da ordem judicial e a devida apuração, por parte da Polícia Federal, da autoria 

do crime de desobediência descrito no art. 330, do Código Penal;  

- Também poderão ser acionados, judicialmente, aqueles que corroboram com tal ato ilegal 

promovendo a publicidade de informações sob sigilo;  

- Em virtude dos abusos cometidos por parte dos integrantes da referida CPI, os advogados 

também ajuizaram pedido de Medida Cautelar Urgente à Comissão Interamericana dos Direitos 

Humanos requerendo o cumprimento das normas da Convenção editadas para combater a 

violência contra a mulher e à garantia do integral respeito às mulheres que já depuseram ou que 

vierem a ser convocadas para prestar depoimentos na Comissão; 

- Reforça que a referida ilegalidade praticada por integrantes da CPI, com o flagrante e 

indesculpável propósito de subjugar, ofender e humilhar, mais uma vez, a secretária do 

Ministério da Saúde, que não cometeu ilícito algum, também expõe, a narrativas danosas, 

outros profissionais renomados e com valorosos serviços prestados à população que, sequer, 

têm envolvimento com os trabalhos conduzidos pela referida Comissão Parlamentar de 

Inquérito; 

 - Por fim, destaca que, apesar das narrativas falaciosas tentarem, lamentavelmente, deturpar e 

criminalizar atividades corriqueiras de uma médica e gestora comprometida com o bem comum, 

que procura orientar-se com base em documentos, dados e estudos científicos oficiais 

produzidos por profissionais conceituados, a população brasileira pôde comprovar, por meio de 

seu depoimento à CPI, em 25 de maio, a firmeza de posicionamentos e a qualidade dos serviços 

prestados em prol do país. 

Brasília, 22 de julho de 2021 
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