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O desaparecimento é um fenômeno complexo e as circunstâncias em que 
pode ocorrer são diversas. Não raro, é produzido também por uma combinação 
de fatores distintos. Neste sentido, fala-se em desaparecimento por múltiplas 
circunstâncias quando sua causa difere daquelas relacionadas aos desapareci-
mentos forçados. De acordo com a Lei Federal 13.812/2019, pessoa desapareci-
da é “todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando 
a causa de seu desaparecimento, até que sua recuperação e identifica-
ção tenham sido confirmadas por vias físicas ou científicas”.

Pelo Decreto Federal n° 8.767, de 11 de maio de 2016, o Brasil admitiu o con-
ceito de desaparecimento forçado, estabelecido pela Convenção Internacional 
para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. Este 
conceito trata de uma determinada modalidade de desaparecimento, assim defi-
nida: “a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de 
liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos 
de pessoas agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a sub-
sequente recusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino 
ou do paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a assim da proteção da lei.”

Finalmente, a Lei Federal 9.140/1995 deu um tratamento especial ao desapa-
recimento de pessoas ocorrido entre 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 
1979, criando a Comissão Especial sobre Mortos 
e Desaparecidos Políticos.

o desaparecimento de pessoa não so-
lucionado pode prolongar-se por anos ou 
nunca ser solucionado. É importante que haja 
a consciência também das consequências desse 
processo, sobretudo em relação aos familiares: 
sofrimento e vulnerabilidade nos aspectos eco-
nômicos, sociais, psicológicos, psicossociais, 
médicos e legais.  

O que é o Desaparecimento?
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Muitos desaparecimentos tardam ou 
mesmo ficam sem esclarecimento. O sofri-
mento e as consequências para os familiares 
são graves e apontam para a necessidade da 
criação de um serviço de referência, prepa-
rado para atender os familiares de pessoas 
desaparecidas. Este aspecto é importante 
para criação de uma rede de instituições 
atuantes na localização e identificação de 
pessoas desaparecidas.

Não é necessário aguardar qualquer intervalo de tempo para que al-
guém seja considerado como desaparecido. Quanto mais rápido a família 
procurar ajuda, maiores são as chances de reencontro. Por isso, é importante 
orientar familiares de pessoas desaparecidas a que procurem a Delegacia de 
Polícia mais próxima para registrar o Boletim de Ocorrência rapidamente. 

É, também, importante, ajudar a difundir a informação de que não há regra 
que estabeleça um tempo de espera desde o desaparecimento (de 24 horas, por 
exemplo) para que o registro possa ser feito.

Aliás, a Lei 13.812/2019, no seu art. 3°, define que a busca de pessoas 
desaparecidas é prioridade em caráter de urgência.

Apenas aqueles que convivem com alguém desaparecido são capazes de per-
ceber uma mudança repentina de sua rotina. Por isso, deve-se difundir a in-
formação de que não é necessário esperar pelo retorno da pessoa desaparecida, 
por conta própria, em situações que fogem à normalidade, mas procurar ajuda 
tão logo se perceba o desaparecimento.

O desaparecimento de uma pessoa é um acontecimento que sempre abala a 
estrutura familiar e daqueles que permanecem a sua procura. Embora não exis-
tam medidas que possam impedir completamente alguém de desaparecer, algu-
mas recomendações podem auxiliar a diminuir o risco de que isso aconteça, ou, 
ainda, facilitar o eventual reencontro, caso o desaparecimento venha a ocorrer.

como mencionado acima, o desaparecimento de pessoas no Brasil 
está ligado a muitas circunstâncias diferentes.  Em relação a algumas 
delas, a situação de vulnerabilidade da pessoa pode favorecer o seu 
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desaparecimento. Por isso, é importante e válido difundir mensagens 
de proteção, para que:
• Não se deixe crianças sem acompanhamento direto de um adulto
• Orientem-se as crianças a não conversarem com estranhos, nem aceitarem 
presentes de pessoas desconhecidas.
• Procure-se manter um bom relacionamento com os adolescentes. 
• Se a pessoa idosa tiver alguma condição que afete sua memória, é possível 
que, ao sair de sua residência, ela não consiga retornar por conta própria. Os sin-
tomas podem ser progressivos e começar com pequenos lapsos, por isso deve-
-se ficar atento(a) ao comportamento da pessoa idosa, evitando deixá-la sair 
sozinha de casa se ela começar a apresentar sinais de esquecimento ou perda 
de memória.
• Algumas formas de deficiência intelectual ou distúrbios mentais também po-
dem tornar a pessoa mais suscetível ao desaparecimento. Nesses casos, é im-
portante o acompanhamento constante de uma pessoa adulta.
• Outra orientação a ser difundida é que as famílias assegurem que todos os 
seus integrantes, independentemente da idade, possuem a documentação civil 
atualizada (Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor etc.) e que possuam 
sempre fotos atualizadas de crianças, adolescentes, pessoa idosa e pessoa com 
deficiência intelectual ou com doença mental.

É importante, entretanto, ter consciência de que estas medidas, sozinhas, 
não são medidas de prevenção ao desaparecimento, visto que se trata de um 
fenômeno complexo, que envolve múltiplas circunstâncias e que também está 
vinculado a fatores como a violência, o tráfico e a exploração de pessoas, a 
dificuldade de fazer a identificação e a gestão de informação sobre pessoas 
falecidas, hospitalizadas, abrigadas ou em outra situação de vulnerabilidade. 

Diante desse contexto mais amplo, a construção de orientações sobre a pre-
venção do desaparecimento depende ainda de um aprofundamento sobre o fe-
nômeno, e, certamente, de uma boa articulação entre as polícias, os serviços 
de identificação civil, os serviços de medicina legal, os serviços de saúde, os 
serviços de assistência, os programas de proteção, entre outros. 

Em todas as situações relacionadas ao desaparecimento, as autoridades de-
vem estar sensibilizadas quanto à necessidade da proteção dos dados das pes-
soas desaparecidas e dos seus familiares.
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Sistema Nacional
O Brasil vem contabilizando várias 

vítimas de desaparecimento, o que é 
agravado por sua proporção continen-
tal, motivo pelo qual começou a tomar 
providências legais sobre o tema, 
primeiramente voltadas a crianças e 
adolescentes.

A Lei nº 11.259/2005, alterando o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
determinou a investigação imediata 
dos casos de crianças e adolescentes 
desaparecidos (chamada “lei da busca 
imediata”).

Em 2009, foi sancionada a Lei nº 12.127, que determinou a implementação de 
um cadastro nacional de crianças e adolescentes desaparecidos. 

Em 2010, o projeto foi desenvolvido pela então Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Justiça, e com 
apoio do movimento Redesap (Rede Nacional de Identificação e Localização de 
Crianças e Adolescentes Desaparecidos – movimento de combate ao desapare-
cimento no Brasil, implantado, em 2002, pela Secretaria de Direitos Humanos 
da então Presidência da República, apoiado pelo Ministério da Justiça), estando 
disponível no seguinte link: <http://www.desaparecidos.gov.br>.

A Lei nº 12.393/2011 instituiu a Semana de Mobilização Nacional para Busca 
e Defesa da Criança Desaparecida entre os dias 25 e 31 de março.

A Lei nº 13.417/2017 determina que os serviços de radiodifusão pública, 
explorados pelo Poder Executivo, ou de entidades de sua administração indire-
ta, veiculem informações provindas da base de dados do Cadastro Nacional de 
Crianças e Adolescentes Desaparecidos, incluindo fotografias.

Mesmo com essas iniciativas, voltadas especialmente para crianças e ado-
lescentes, o país ainda não possui políticas públicas consolidadas que 
visem prevenir e solucionar o desaparecimento de pessoas.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desde 2017, tem compilado os da-
dos das Secretarias de Segurança Pública sobre o registro de desaparecimento 
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de pessoas. Desde 2018, são informados também o número de pessoas encon-
tradas. De acordo com o Anuário de Segurança Pública publicado em 2018, os 
números de registros nos dois anos anteriores foram, respectivamente, 77.907 e 
79.275 desaparecimentos no Brasil. 

Quanto ao estado do Ceará, os dados publicados foram os seguintes:
Em 2018 e 2019, respectivamente, foram registrados 2.000 e 1.881 casos 

no Ceará. 
As informações publicadas pelo Anuário de Segurança Pública ainda são os 

dados que mais permitem uma aproximação com a dimensão quantitativa do 
desaparecimento no Brasil, pois ainda não há um sistema capaz de integrar as 
bases de dados dos estados e identificar quantos destes casos estão em aberto 
e quantas pessoas foram localizadas (vivas ou falecidas). Igualmente, não há 
uma avaliação específica sobre a dimensão da subnotificação de casos de desa-
parecimento.

O desaparecido de um registro policial, invariavelmente, é pessoa 
localizada por outras circunstâncias. Por isso, a importância da interlocução 
e diálogo entre as diversas instituições públicas que trabalham com o fenômeno 
do desaparecimento: equipamentos de segurança pública, de saúde, de assis-
tência social etc.

Em 2019, foi publicada a Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, que 
instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e 
criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que ainda necessita de 
regulamentação.

Referida lei determina que a busca e a localização de pessoas desapareci-
das devem ser consideradas prioridade com caráter de urgência pelo poder 
público, e ser realizadas preferencialmente por órgãos investigativos especia-
lizados. Informa ainda que é obrigatória a cooperação operacional por meio de 
cadastro nacional, incluídos órgãos de segurança pública e outras entidades que 
venham a intervir nos casos, observando-se as seguintes diretrizes:
• desenvolvimento de programas de inteligência e articulação entre órgãos de 
segurança pública e demais órgãos públicos na investigação das circunstâncias 
do desaparecimento, até a localização da pessoa desaparecida;
• apoio e empenho do poder público à pesquisa e ao desenvolvimento científico 
e tecnológico voltados às análises que auxiliem e contribuam para a elucidação 
dos casos de desaparecimento, até a localização da pessoa desaparecida;
• participação dos órgãos públicos e da sociedade civil na formulação, na defi-
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nição e no controle das ações da política de que trata esta Lei;
• desenvolvimento de sistema de informações, transferência de dados e comu-
nicação em rede entre os diversos órgãos envolvidos, principalmente os de se-
gurança pública, de modo a agilizar a divulgação dos desaparecimentos e a con-
tribuir com as investigações, a busca e a localização de pessoas desaparecidas;
• disponibilização e divulgação, na internet, nos diversos meios de comunicação 
e em outros meios, de informações que contenham dados básicos das pessoas 
desaparecidas;
• capacitação permanente dos agentes públicos responsáveis pela investigação 
dos casos de desaparecimento e pela identificação das pessoas desaparecidas.

O  cadastro Nacional de pessoas desaparecidas será composto de:
I - banco de informações públicas, de livre acesso por meio da internet, 

com informações acerca das características físicas das pessoas desaparecidas, 
fotos e outras informações úteis para sua identificação sempre que não houver 
risco para a vida da pessoa desaparecida;

II - banco de informações sigilosas, destinado aos órgãos de seguran-
ça pública, com registros padronizados de cada ocorrência e com o número do 
boletim de ocorrência, que deverá ser o mesmo do inquérito policial, bem como 
informações acerca das características físicas das pessoas desaparecidas, fotos, 
contatos dos familiares ou responsáveis pela inclusão dos dados da pessoa de-
saparecida no cadastro e qualquer outra informação relevante para sua pronta 
localização;

III - banco de informações sigilosas, destinado aos órgãos de segurança 
pública, que conterá informações genéticas e não genéticas das pessoas desa-
parecidas e de seus familiares, destinado exclusivamente a encontrar e a identi-
ficar a pessoa desaparecida.

Ressalta-se que, mesmo que parte da Lei 13.812/2019 demande regulamen-
tação federal, há iniciativas que estão sob responsabilidade dos estados.  Em 
seu art. 2°, IV, a lei apresenta medidas que a autoridade central estadual poderá 
tomar: consolidação das informações em nível estadual, definição de diretrizes 
da investigação de pessoas desaparecidas em âmbito estadual e coordenação 
dos órgãos de segurança. Ainda, os estados podem implementar políticas para 
dirimir o impacto do desaparecimento na vida dos familiares de pessoas desa-
parecidas, através de serviços de referência, como determina o art. 15 da Lei 
13.812/2019.  Junto à regulamentação, estas medidas representarão um grande 
avanço no enfrentamento do fenômeno do desaparecimento.
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Desaparecimento no Ceará
No Ceará, foi criada a 12ª Delegacia de 

Homicídios e Proteção à Pessoa, dentro 
da estrutura do Departamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa com a missão de inves-
tigar casos de desaparecimento de pes-
soas na cidade de fortaleza, através da Lei 
16.584/18.

Segundo dados e análise da delega-
cia especializada é possível entender e 
manejar o fenômeno do desaparecimento 
como um fator de vulnerabilidade social 
e a partir deste entendimento pensar e elaborar estratégias de prevenção ao 
homicídio, principalmente de adolescentes e jovens adultos.

São parceiros da Delegacia de Desaparecidos: Guarda Municipal, Polícia Mi-
litar, Corpo de Bombeiros, GAVV (Grupo de Assistência às Vítimas de Violência 
- PMCE), Ministério Público (por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência 
- NUAVV), IJF (Instituto José Frota), Perícia Forense.

Com a missão de compreender a dinâmica do desaparecimento em toda a sua 
extensão, foi criado um instrumental de atendimento com um rol de perguntas e 
questões. O instrumental elaborado tem uma tripla finalidade: 
• subsidiar a busca ativa e imediata, 
• fornecer o maior número de elementos para uma eventual investigação policial 
acerca do desaparecimento e 
• possibilitar um maior entendimento acerca da problemática do desapareci-
mento e de seus impactos sociais e de sua relação com outros crimes tais como 
homicídios e aqueles cometidos por organizações criminosas.

Fases da investigação:
Avaliação: 
A primeira fase do atendimento consiste no diagnóstico do caso apresentado. 

É quando a equipe realiza o primeiro atendimento e analisa a situação encami-
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nhada através da escuta de familiares e pessoas mais próximas do desparecido 
e coleta de outras informações. 

O trabalho de acolhimento e de fornecimento de apoio psicossocial aos fami-
liares da pessoa desaparecida é de suma importância e deve ser desenvolvido 
em parceria com os outros atores da rede de proteção social como forma de mi-
norar os impactos do desaparecimento na vida dessas pessoas e também como 
uma poderosa ferramenta de prevenção de outros crimes. Ainda, é necessário 
destacar que, a depender das circunstâncias do desaparecimento, os familiares 
de pessoas desaparecidas podem apresen-
tar sentimentos como medo e desconfiança. 
Uma abordagem multidisciplinar facilita a co-
municação e coordenação entre autoridades 
e familiares de pessoas desaparecidas, esta-
belecendo um vínculo de confiança capaz de 
tornar o processo de busca mais eficaz.

Busca Ativa/Imediata: 
Superada a etapa da avaliação, a equipe 

concentrará os seus esforços na busca ati-
va que, por sua vez, consiste na mobilização 
imediata de toda a equipe de policiais da Delegacia e demais forças de segu-
rança em prol da localização da pessoa desaparecida. Em situações onde não 
exista nenhuma ressalva ou sigilo decorrente de investigação policial, o desa-
parecimento e a busca podem e devem ser compartilhados e realizados com os 
atores da saúde, educação, assistência social e outros. O compartilhamento das 
informações assim como a divulgação da imagem da pessoa desaparecida fica 
condicionada a autorização por parte dos familiares ou responsável legal. A bus-
ca imediata compreende a utilização de meios de comunicação social.

monitoramento: 
Não sendo localizada a pessoa desaparecida, a busca deverá ser continua-

da por meio do compartilhamento de informações com os atores da Segurança 
Pública, ressalvada a necessidade sigilo das informações e da instauração de 
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procedimento policial, principalmente em casos que envolvam crimes tais como 
ameaça, homicídios e ocultação de cadáver.

encaminhamentos: 
A pessoa desaparecida, quando encontrado com vida, deverá ser encaminha-

da para a rede de proteção social, principalmente quando se tratar de grupos 
em situação de vulnerabilidade, tais como crianças, adolescentes, mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar, idosos, pessoas com deficiência e 
outros. Nos casos em que as pessoas desaparecidas são localizadas sem vida, 
é necessária a coordenação da autoridade de busca e as autoridades e institui-
ções responsáveis pela gestão sobre pessoas falecidas (PEFOCE, SVO, serviços 
funerários etc.) para a análise, reconhecimento e restituição dos restos mortais 
à família, de maneira célere e respeitosa.

Importante destacar a necessidade de uma atenção psicossocial adequada 
para os familiares das pessoas desaparecidas. Diante da demanda, a 12ª Dele-
gacia conta com uma equipe de estagiários de Psicologia, selecionados através 
de um convênio celebrado entre Universidades e a Secretaria de Segurança.

Qual orientação deve ser dada sobre o registro de um desapa-
recimento?

Os registros de desaparecimento podem ser feitos através do ciopS - co-
ordenadoria Integrada de Operações de Segurança, que atende a ocor-
rências emergenciais em um centro integrado que envolve a Polícia Militar para 
atendimento imediato e a Polícia Civil para investigação e acompanhamento. 

Quando se constata o desaparecimento de alguém, deve ser orienta-
do no sentido de acionar o serviço via chamada de Emergência para os 
números 190, 192 e 193, ou ainda pelo aplicativo 190.

A ocorrência ao entrar no sistema é simultaneamente comunicada a todos os 
sistemas integrados de atendimento de ocorrências, seja para os órgãos vincu-
lados a SSPDS (Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militar), como para os 
integrados: SAMU, Guarda Municipal, entre outros.

 Esses são os canais para comunicar o desaparecimento de um familiar. Nes-
se momento devem ser fornecidas o maior número de informações disponíveis 
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sobre a pessoa que se pretende localizar e sobre os locais em que foi vista pela 
última vez, ou que costumava frequentar, pois o patrulhamento policial, que atua 
nas ruas, dependerá dessa descrição para tentar localizá-la.

 É sempre importante orientar que se apresente a foto mais nítida e 
atualizada possível da pessoa desaparecida.

Ainda nos primeiros momentos posteriores ao desaparecimento, é impor-
tante orientar o registro  de um boletim de ocorrência (BO), pois esse 
é o documento que formaliza oficialmente o desaparecimento de uma 
pessoa. Por meio dele, a Polícia Civil é comunicada do fato e inicia a sua própria 
apuração.

O boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia, ou até mes-
mo pela internet, por meio do site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/
beo/cadastro.jsp. Em qualquer das hipóteses, a delegacia, que será responsável 
pela apuração do caso, será comunicada por meio do sistema interno da Polícia 
Civil.

Se for feito pela internet, os telefones para contato da pessoa que 
comunica o desaparecimento são de suma importância, pois após o pre-
enchimento do formulário no site, ele só será validado como Boletim de Ocor-
rência depois que um funcionário da Delegacia Eletrônica telefonar e confirmar 
os dados fornecidos. Nesse caso, também relevante registrar um e-mail para 
receber cópia do BO eletrônico e encaminhar uma fotografia recente da pessoa 
desaparecida para 12dp.dhpp@policiacivil.ce.gov.br ou 12dh.dhpp@gmail.com.

Ao registrar o BO, é muito importante incluir o máximo de informa-
ções que possam auxiliar na investigação, tais como:
• Características físicas (idade; altura; peso; cor da pele, dos olhos, cabelos 
etc.);
• Cicatrizes, marcas de nascença, tatuagens, piercings, pintas visíveis, próteses 
etc.; 
• Roupas e pertences usados na última vez em que a pessoa foi vista;
• Doenças físicas ou mentais, hábitos pessoais e estado emocional recente;
• Último lugar em que a pessoa foi vista;
• Dados de aparelho celular, se for o caso;
• Contexto em que ocorreu o desaparecimento.
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Outros órgãos na busca 
de pessoas desaparecidas 
no Ceará

Há outros órgãos públicos que podem ajudar na busca por uma pessoa desa-
parecida além dos órgãos de Segurança Pública.

Na maioria dos municípios cearenses, as Prefeituras contam com uma Se-
cretaria de assistência Social ou serviços voltados à população mais ne-
cessitada, tais como pessoas em situação de rua, ou em condições de pobreza 
extrema. Esses órgãos podem, eventualmente, auxiliar na busca pela pessoa 
desaparecida fornecendo informações, por exemplo, de algum acolhimento em 
albergues municipais, procura por passagens de ônibus intermunicipais gratui-
tas, dentre outros serviços oferecidos pela Municipalidade.

Na estrutura do Governo do Estado do Ceará existe também a Secretaria de 
Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), estru-
turada com células especializadas como o Programa Estadual de Atenção ao 
Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Uma das grandes angústias de quem procura por uma pessoa desaparecida 
é admitir a possibilidade de que ela tenha falecido. No Ceará, os serviços do 
Instituto Médico Legal (IML) e do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) 
são os órgãos responsáveis pela informação de eventual falecimento da pessoa 
procurada. 

As pessoas que falecem na rua ou em locais públicos ou nos casos em que 
há suspeita de morte aci-
dental ou violenta, bem 
como todas as pessoas 
sem identificação (ou seja, 
sem portar documentos 
como RG ou CPF) são leva-
das para uma das unidades 
do Instituto Médico Legal 
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(IML). As pessoas que portavam documentos 
e que, aparentemente, faleceram por motivos 
naturais são levadas para o Serviço de Verifi-
cação de Óbitos (SVO). 

Dados sobre falecimentos no município de 
Fortaleza são também registrados na Célula 
dos Sistemas de Informação e Análise em Saú-
de da Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
- da Secretaria Municipal de Saúde (CEINFA).

É possível que a pessoa desaparecida te-
nha se sentido mal e sido levada a algum 
hospital ou pronto-socorro. Se ela estiver 
consciente e com um documento de identifica-
ção, solicita-se um telefone de contato para que a família seja informada, após 
os primeiros socorros. No entanto, a pessoa desaparecida pode ter chegado à 
unidade de saúde inconsciente e sem documentos. Nesses casos, até que 
ela seja identificada, podem se passar dias ou semanas. 

No Ceará, o hospital Instituto Dr. José Frota – IJF tem historicamente sido 
a referência para várias urgências e emergências na cidade de Fortaleza, mas 
a pessoa desaparecida pode estar em hospitais públicos, particulares, prontos-
-socorros mais próximos aos locais e itinerários que costumava percorrer. 

Nesse sentido, a busca por uma pessoa desaparecida na rede de atendimen-
to de saúde do Estado ainda requer uma articulação na troca de informações 
sobre pessoas com indicação de desaparecimento, bem como banco de dados e 
fotos recentes da pessoas que se encontrem hospitalizadas sem identificação, a 
fim de que o serviço de assistência social da instituição procurada possa auxiliar.

Além dos órgãos acima mencionados, destacam-se ainda outros que po-
dem atuar auxiliando na busca, como: a Guarda Municipal e a Polícia Rodo-
viária Federal.

Divulgação para a sociedade
Durante as buscas pela pessoa desaparecida, as autoridades devem reco-

mendar aos familiares que avisem o máximo de pessoas possível, principalmen-
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te, nos locais que ela costumava frequentar, ressalvados os casos nos quais as 
circunstâncias do desaparecimento exijam cuidados relativos à proteção de da-
dos e de informações sigilosas.

Neste contexto postagens nas redes sociais e afixação de cartazes em locais 
de grande circulação de pessoas, com foto e dados gerais do desaparecido, tam-
bém podem ser feitas, mas deve-se orientar no sentido de não serem divulgados 
muitos detalhes que possam expor a intimidade da pessoa desaparecida ou de 
sua família. Os contatos podem ser, por exemplo, telefones de órgãos públicos 
responsáveis pela busca ao invés de particulares.

Evidentemente, essas providências podem ser tomadas assim que se consta-
ta o desaparecimento de alguém, mas é fundamental que isso não atrapalhe o 
início das buscas pelos órgãos públicos listados nos passos anteriores.

Existem, ainda, diversas entidades da sociedade civil que se dedicam a aju-
dar familiares em busca de pessoas que desapareceram.

Sinalid - O MP no 
enfrentamento ao 
desaparecimento de pessoas

Em 2012, a família de uma idosa desaparecida registrou boletim de ocorrên-
cia de seu desaparecimento. Em 2016, o Ministério Público do Estado de São 
Paulo, por meio do PLID, trabalhando com uma lista de idosos abrigados em ins-
tituições públicas sem contato com a família, localizou essa mesma idosa, bem 
como o antigo boletim de ocorrência de seu desaparecimento, sendo possível 
reunir a família novamente.

Em 2014, uma promotoria de justiça cível do interior do Rio de Janeiro, re-
gistrou a informação de que uma senhora de nome declarado Maria I. N. se 
encontrava acolhida, sem referências familiares, em clínica de repouso. Autuado 
o procedimento no PLID-RJ para verificar a possibilidade de tratar-se de pessoa 
desaparecida, ficou constatado, via contato com familiares, tratar-se de paciente 
psiquiátrica desaparecida na cidade de Aracajú SE.
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Em 2015, o PLID do Ministério Público do Rio de Janeiro soube do sepulta-
mento, na condição de corpo não reclamado, do Sr. Cosme S.S. Verificadas as 
circunstâncias do óbito, constatou-se que, a despeito do desconhecimento de 
sua família - para a qual o mesmo encontrava-se desaparecido - o Sr. Cosme 
havia sido preso, tendo sido vítima de homicídio no interior do sistema prisional 
e sepultado às expensas do Estado.

Em 03 de julho de 2015, Dimas F.C, então com 42 anos, desapareceu, após 
sair de casa para ir a uma lan house. Sua família providenciou boletim de ocor-
rência de desaparecimento. Ocorre que, no mesmo dia, Dimas veio a óbito, após 
infarto em via pública. O corpo, cuja identificação não se conhecia, foi periciado 
pelo IML – Instituto Médico Legal, que em quatro dias obteve sua identificação 
completa, após exame das digitais junto ao IIRGD – Instituto de Identificação. 

Mesmo assim, o IML mandou inumar como pessoa falecida não identificada 
ou pessoa falecida identificada, mas não reclamada. Já a delegacia especializa-
da tinha o BO de desaparecimento e o BO de morte, mas não cruzou os dados. Os 
pais de Dimas foram avisados da sua localização, pelo PLID do Ministério Público 
de São Paulo, mais de um mês depois.

e o que todas essas histórias mostram em comum?
• a desarticulação dos aparelhos estatais para o enfrentamento do fenômeno 

do desaparecimento;
• e a vulnerabilidade da popu-

lação vítima (desparecidos e fami-
liares).   

O desfecho das histórias nar-
radas somente foi possível após 
a atuação do programa de lo-
calização e Identificação de 
Pessoas Desaparecidas – PLID 
– projeto inicialmente desenvolvi-
mento pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro e atual-
mente em expansão para todos os 
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ministérios públicos estaduais, por meio da criação do SINALID – Sistema Na-
cional de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas.

Ainda antes do estabelecimento da Política Nacional de Busca de Pes-
soas Desaparecidas, instituída pela Lei nº 13.812/2019, o Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janeiro, em 2010, percebendo que muitos dos casos de 
desaparecimento estão relacionados às áreas de atuação ministerial, desenvol-
veu o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos – PLID, o qual 
por meio do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, se expandiu para 
os MPs dos outros Estados, formando o SINALID – Sistema Nacional de Locali-
zação e Identificação de Desaparecidos.

Entre os anos de 2015 e 2017, o PLID-RJ comunicou o óbito a duzentas e 
quarenta famílias de pessoas desaparecidas. Nestes casos, por circunstâncias 
variadas, os corpos permaneceram nos IMLs até serem sepultados pelo estado, 
sem que as famílias fossem comunicadas de tal fato. Entre os anos de 2014 e 
2017, o PLID-SP cadastrou 1.866 corpos identificados e não reclamados no siste-
ma Sinalid, sob suspeita de se tratarem de pessoas desaparecidas.

A relevância da ferramenta é indiscutível, especialmente nos casos em que 
o desaparecimento não está diretamente relacionado a uma ocorrência policial. 
Embora seja imprescindível o registro do B.O nesses casos, a delegacia sozinha 
não conseguirá, em muitas das vezes, elementos suficientes para localização 
imediata da pessoa, fazendo com que o desaparecimento perdure no tempo, tra-
zendo angústias e incertezas aos familiares e amigos.

A incerteza é, provavelmente, o sentimento que mais atinge quem está em 
busca de uma pessoa desaparecida. Para muitos, a ausência de respostas chega 
a ser pior que a morte, pois deixa o caminho aberto para muitas possibilidades, o 
que só aumenta a sensação de angústia. Por conta disso, muitas vezes, os fami-
liares de uma pessoa desaparecida sentem que suas vidas “pararam no tempo” 
e não é raro que se sintam culpadas por tentar dar continuidade as suas tarefas 
cotidianas e projetos futuros.

O sistema Sinalid tem por pressuposto para a busca o levantamento da maior 
quantidade possível de informações sobre o desaparecimento em si mesmo (cir-
cunstâncias, local, tempo, referências etc.) e a pessoa do desaparecido (docu-
mentos, características físicas, vestuário etc.).
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O sistema permite a consulta dos dados entre todos os ministérios públicos 
e órgãos parceiros, criando uma rede integrada e compartilhada, em processo 
de ampliação de sua capilaridade, dividindo-se o sistema em 2 tipos de banco 
de dados: 

• pessoas desaparecidas (cujo registro é feito pelos familiares e conhecidos 
quando não sabem o seu paradeiro);

• Pessoas “localizadas” (“potencial desaparecido” aquela pessoa localizada 
em circunstâncias que não permitam saber sua real identificação, podendo ser 
uma das pessoas cujo desaparecimento foi notificado, bem como pessoas lo-
calizadas sobre as quais haja incerteza acerca de ser de conhecimento de seus 
familiares, sua localização ou paradeiro).

A alimentação é feita pelo próprio Ministério Público, nos procedimentos que 
chegam ao seu conhecimento, ou por órgãos públicos que aderem ao sistema, 
como as delegacias, hospitais, IML.

Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos no Ceará 
- plid-ce

Por meio do Provimento nº 30/2019 o Ministério Público do Estado do Ceará 
instituiu o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos no âmbito 
das atribuições do Ministério Público do Estado do Estado do Ceará – PLID/CE, 
em adesão ao Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desapareci-
dos – SINALID/CNMP.

O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do 
Ministério Público do Estado do Ceará – PLID/CE, de caráter permanen-
te, tem como finalidade integrar o Sistema Nacional de Localização e Iden-
tificação de Desaparecidos – SINALID, promovendo, sobretudo, a coleta de 
informações, registro no sistema nacional e ações de busca e identificação de 
desaparecidos – SINALID e promover a integração entre órgãos públicos mu-
nicipais, estaduais e federais, entidades privadas e sociedade civil organizada 
envolvidos em atividades relacionadas ao fenômeno social do desaparecimen-
to e situações correlatas, através de termos de colaboração firmados com o 
Ministério Público do Ceará.

O programa veio para aperfeiçoar a atuação do MPCE em defesa da cidada-
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nia plena, promovendo uma interação com a sociedade e órgãos de imprensa, 
ampliando a comunicação social, por meio da realização de campanhas de divul-
gação do SINALID/PLID/CE e de prevenção ao fenômeno social do desapareci-
mento, bem como na realização de buscas de pessoas desaparecidas.

Ainda em 2019 foi assinado com o Governo do Estado do Ceará e a Secre-
taria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS, Termo de cooperação 
Técnica, que tem por objeto a conjugação de esforços e o intercâmbio de co-
nhecimentos, informações e experiências, visando à formação de Cadastro Na-
cional de Desaparecidos e à realização do protocolo de busca ativa de pessoa 
desaparecida, a partir da implementação do Sistema Nacional de Localização e 
identificação de Desaparecidos – SINALID, sendo gerido pelo Ministério Público 
do Estado do Ceará, por meio do Programa de Localização e Identificação de 
Desaparecidos – Ceará, PLID/CE.

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV)
No Brasil, e no Ceará, através do seu escritório em Fortaleza, o Comitê Inter-

nacional da Cruz Vermelha (CICV) colabora com organizações da sociedade civil 
e presta assessoria técnica às autoridades pertinentes com o objetivo de apoiar 
a implementação de mecanismos de busca eficazes e promover a coordenação 
interinstitucional do tema. Também acompanha grupos de familiares de pessoas 
desaparecidas, a fim de compreender suas necessidades e apoiá-los para que 
aprendam a conviver com a incerteza da ausência. A partir deste trabalho, é pos-
sível desenvolver metodologias 
de acompanhamento de familia-
res de pessoas desaparecidas 
que sejam adaptadas à realidade 
brasileira.
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A compreensão do fenômeno do desaparecimento e o entendimento da rede 
de proteção à pessoa desaparecida é muito importante para permitir uma maior 
humanização no atendimento dos familiares e maior eficácia para que as pes-
soas possam ser encontradas. Atualmente, existem diversos órgãos públicos 
e organizações da sociedade civil que trabalham em defesa dos direitos das 
pessoas desaparecidas e de seus familiares, mas ainda falta coordenação entre 
as diversas iniciativas.

A presente cartilha foi feita para ajudar os órgãos públicos e a sociedade civil 
a compreender melhor o fenômeno do desaparecimento e o papel dos diferen-
tes órgãos do Estado. Um primeiro objetivo final desse documento, porém, é o 
aprimoramento do funcionamento dos órgãos com a criação progressiva de um 
sistema coordenado de busca das pessoas desaparecidas com dados confiáveis 
e que resguardem os devidos cuidados com o sigilo e com o tratamento adequa-
do da informação.

De igual modo, o segundo objetivo é que, com a melhor compreensão do 
fenômeno do desaparecimento, os órgãos façam um atendimento humanizado 
com o acolhimento das famílias de forma adequada à complexidade da situação 
com o estabelecimento progressivo de órgãos de referência para o acolhimento 
das vítimas.

A presente cartilha pode ser entendida como um primeiro passo para que 
esses dois objetivos possam ser alcançados: o acolhimento humanizado das fa-
mílias dos desaparecidos e a criação de um sistema unificado de localização 
com tratamento adequado dos dados.

Esperamos que esse documento contribua para esses passos de aprimora-
mento institucional focado na vítima e sirva também para ajudar quem trabalha 
ou tem interesse na compreensão do fenômeno do desaparecimento. 

Conclusão
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Contatos importantes:
ciopS
Contatos por telefone: 190, 192 e 193
Aplicativo 190 no telefone

B.O. ELETRÔNICO
https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo/cadastro.jsp

delegacia de deSapaRecidoS
12° Delegacia de Homicídios - Delegacia de Desaparecidos (12° DH)
Superintendência da Polícia Civil -  Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)
Endereço: Rua Juvenal de Carvalho, 1125 - Fátima
E-mail: 12dp.dhpp@policiacivil.ce.gov.br e 12dh.dhpp@gmail.com 
Telefones: (85) 31012496 e (85)9.9719-9678 (Whatsapp)

gUaRda mUNicipal de foRTaleza
Guarda Municipal de Fortaleza
Rua Vicente Spíndola, 29 - Vila União Fortaleza - CE CEP - 60.420-211  
Tel: (85) 3281.8660

iml - iNSTiTUTo mÉdico legal
Acolhimento familiar em Fortaleza
Avenida Presidente Castelo Branco, 901, Moura Brasil / CEP: 60010-000
Telefone: 3101-4840 / 31014900
Unidades no interior do Ceará: https://www.pefoce.ce.gov.br/onde-estamos-em-fortaleza/

SVO - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS
Procurar o serviço de assistência social
Endereço: BR 116 - Km 07 - Rua Madre Ana Couto, 672. Cajazeiras - CEP 60864-591
E-mail - svo@saude.ce.gov.br
Fones: 08002862296 ou 31012147/ 31012148/ 31012149

IJF - INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA
Núcleo de Serviço Social / 32555037 - 32555040
E-mail: servicosocial.ijf@ijf.fortaleza.ce.gov.br

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORTALEZA
UPA Dr. Haroldo Juaçaba (Regional IV)
Rua Betel. , 0,s/n.
ITAPERI 60614-230
UPA Dr. Eduíno França Barreira (Regional I)
Avenida Presidente Castelo Branco, 0,
CRISTO REDENTOR 60312-060
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UPA Dr. Fábio Landim (Regional VI)
Avenida Contorno Sul, 0,
JANGURUSSU 60875-205
UPA Dr. Fernando Guanabara/Vila Velha (Regional I)
Avenida G, 9,
VILA VELHA 60348-540
UPA Dr. Juraci Magalhães (Regional V)
Rua Sargento João Pinheiro com a Rua João Gentil, Bom Jardim
BOM JARDIM 60540-050

HoSpiTaiS diSTRiTaiS em foRTaleza
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura - Frotinha Antônio Bezerra
Rua Cândido Maia, 294,
ANTÔNIO BEZERRA 60356-830
Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira - Frotinha Parangaba
Avenida General Osório de Paiva, 1127,
PARANGABA 60520-101
Hospital Distrital Edmilson Barros - Frotinha Messejana
Avenida Presidente Costa e Silva, 1578,
MESSEJANA 60752-694

Rede eSTadUal de SaÚde
Hospital Geral de Fortaleza
Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza
Telefone: (85) 3101-7086 | 3101-3180
Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto 
Rua Vicente Nobre Macedo, s/n, Messejana, Fortaleza
Telefone: (85) 3101-4332
Outros Hospitais: https://www.saude.ce.gov.br/ultimas-noticias/servico/hospitais-e-unidades/

SecReTaRia de pRoTeção Social, jUSTiça, cidadaNia, mUlHeReS e diReiToS 
HUmaNoS do eSTado do ceaRá - SpS
pRogRama eSTadUal de aTeNção ao migRaNTe, RefUgiado e eNfReNTameNTo 
ao TRáfico de peSSoaS
Endereço: Rua Silva Paulet, 334
Bairro: Meireles - Fortaleza/Ceará - CEP: 60120-020
E-mail: netp.sps@sps.ce.gov.br / programamigrante.ceara@gmail.com 
Fone: (85) 3454-2199
(85) 98439-3462 (WhatsApp)

SecReTaRia doS diReiToS HUmaNoS e deSeNVolVimeNTo 
Social do mUNicÍpio de foRTaleza - SdHdS
Rua Padre Pedro de Alencar, 2030,  
bairro Messejana - Fortaleza - 
CE CEP - 60.873-082
Fone: (85) 3105-3445
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polÍcia RodoViáRia fedeRal
Atendimento através do 191
E pelos contatos nas cidades no link abaixo:
https://portal.prf.gov.br/estados/ceara/telefones-e-enderecos

PLID/CE
Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos no Ceará
Ministério Público do Estado do Ceará
Avenida Antônio Sales, 1740 - Dionísio Torres
Telefone: 32526352
Email: plidce@mpce.mp.br
http://www.mpce.mp.br/plid 

RefeRêNciaS:
•Para acessar todos os Anuários de Segurança Pública, acesso: https://forumseguranca.org.br/anuario-brasi-
leiro-seguranca-publica/
•2018, Conselho Nacional do Ministério Público - Instruções gerais para a gestão do Sinalid
•2020, Cruz Vermelha: https://www.icrc.org/pt/pessoasdesaparecidas-brasil
•2016, Prefeitura de São Paulo. Cartilha de Enfrentamento ao Desaparecimento do Estado de São Paulo. 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/EnfrentamentoDesaparecimento.pdf
•2019, PLID/SP. Cartilha de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento. http://www.mpsp.mp.br/portal/
page/portal/plid
•2020, site da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público / 
SINALID. https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-defesa-dos-direitos-funda-
mentais/sinalid/plids-o-sinalid-nos-estados
•2020, PLID/PB. Cartilha de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento. http://www.mppb.mp.br/ima-
ges/IMPRENSA/Final_-_Cartilha_de_Preveno_e_Enfrentamento_ao_Desaparecimento-MPPB.pdf
•CIOPS: https://www.sspds.ce.gov.br/2018/01/30/coordenadoria-integrada-de-operacoes-de-seguranca-ciops/
•Desaparecidos delegacia: https://www.ceara.gov.br/2019/08/30/desaparecidos-nao-perca-tempo-comuni-
que-imediatamente-a-policia/
•SVO: https://www.saude.ce.gov.br/2020/08/11/servico-de-verificacao-de-obito-conta-com-novo-canal-de-
-atendimento/
•UPA’s: https://catalogodeservicos.fortaleza.ce.gov.br/categoria/saude/servico/55
•Hospitais distritais em Fortaleza: https://catalogodeservicos.fortaleza.ce.gov.br/categoria/saude/servico/279
•Rede Estadual: https://www.saude.ce.gov.br/ultimas-noticias/servico/hospitais-e-unidades/
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