
RECOMENDAÇÃO Nº 11/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por meio da Promotora

de Justiça que subscreve a presente Recomendação, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição Federal; art. 25, IV, alínea "a", da Lei

Federal n.º 8.625/93, art. 4.º, inciso IV, alínea "a", da Lei Estadual n.º 12/94 e art. 8.º, § 1.º

da Lei n.º 7.347/85;

CONSIDERANDO que, por força da Constituição Federal, no seu art. 127 e, na

condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, foi dada

ao Ministério Público a incumbência de tutelar os interesses sociais e individuais

indisponíveis;

CONSIDERANDO o primordial papel da família, disposto na própria Constituição

Federal, nos termos do Art. 226, que em seu Parágrafo Oitavo, preceitua que " O Estado

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações";

CONSIDERANDO que o site agenciabrasil.ebc.com.br apontou, até a data de 11

de Maio de 2020, com lastro nas informações do Ministério da Saúde, o marco no Brasil

de 168.331 pessoas contaminadas pela COVID 19 e 11.123 mortes, em decorrência da

doença não menos preocupante em Pernambuco, que pelo G1, registrou até o dia 07

de Maio de 2020, 10.824 pessoas infectadas e 845 mortes;

CONSIDERANDO que para qualquer paciente, é de induvidosa valia a anamnese,

sempre que possível ou, em seu lugar a coleta máxima de informações, por parte de

membros da família, que possam informar sobre eventual comorbidade, alergias
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medicamentosas etc, nada obstante seja eficaz para qualquer tratamento que o

paciente se sinta amparado, ainda que à distância pela família;

CONSIDERANDO que, em razão do crescimento vertiginoso do índice de

pessoas infectadas, no meio delas, há aquelas que residem sozinhas, no Município de

Paulista ou que foram socorridas sem documentos (no momento da entrada hospitalar)

ou ainda, viventes em situação de rua, sem qualquer identificação ou porte dos

respectivos documentos de identificação civil, o que as torna perante os familiares e a

sociedade, em suas várias esferas como pessoa de identidade desconhecida ou

denominadas como “indigentes”, mormente quando, em razão do tratamento médico,

estão ou permanecem inconscientes, por vezes até eventual óbito;

CONSIDERANDO que não tem sido menor a angústia de familiares quando

tentam efetivar o contato com tais pessoas, sem êxito, ou por estarem incomunicáveis,

fato que tem gerado extrema angústia, desespero e até doenças ou por não se ter o

registro das suas entradas em hospitais, sobretudo, neste tempo de pandemia

comunitária, não procedendo estes à tentativa de localização dos familiares, para

comunicar internação, quadro clínico ou morte, podendo-se, analogicamente, comparar

aos autuados em flagrante que tem direito inviolável de comunicação à família e não se

tem observado o respeito a esta garantia em alguns casos, no tocante aos pacientes

contaminados pelo Coronavírus;

CONSIDERANDO a necessidade de se esclarecer e zelar pela adequada

identificação dos mortos, cujos óbitos ocorrerem no curso da pandemia, sendo

determinação do Conselho Nacional do Ministério Público que tais óbitos devam ser

anotados regularmente no Registro Civil de Pessoas Naturais e em sistemas

administrativos do Governo Federal;
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CONSIDERANDO o legítimo fim de se resguardar os direitos dos familiares,

dependentes e herdeiros da pessoa falecida, com a emissão da certidão de óbito, a

partir de um registro civil de óbito, com informações corretas sobre a identificação do

“de cujus” e sua qualificação;

CONSIDERANDO como devido que se preservem os direitos dos familiares,

dependentes e herdeiros da pessoa hospitalizada ou falecida de ter acesso às

informações quanto ao seu real paradeiro;

CONSIDERANDO o histórico de tragédias nacionais que vem tornando

dificultoso ou impossível a apresentação de documentos dos falecidos para o registro

civil de óbito, bem como a notificação do seu paradeiro para que, por questão afetiva e

humanitária, os familiares saibam da morte, antes do sepultamento, garantindo-se,

como devidas, questões de biossegurança e saúde pública;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas

instituída pela Lei n. 13.818/2019;

CONSIDERANDO a Nota Técnica n. 2/2020 – CDDF COVID-19 da Comissão de

Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, que

trata da divulgação e ampliação do uso do Sistema Nacional de Localização e

Identificação de Desaparecida os (SINALID) diante da Pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO o que determina o Art. 81 da Lei n. 6.015 de 1973, no sentido

de que, sendo o finado desconhecido, o registro civil de óbito deverá conter declaração

da estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário

e qualquer outra indicação que possa auxiliar no futuro, o seu devido reconhecimento;
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CONSIDERANDO a necessidade de uniformização nacional do protocolo de

anotação das informações previstas no Art. 1º e Parágrafos, da PORTARIA CONJUNTA

Nº 1, de 30 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da

Saúde;

CONSIDERANDO os termos da Portaria acima mencionada, do Conselho

Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde, que estabelecem procedimentos

excepcionais para sepultamento e cremação de corpos durante a situação de pandemia

do COVID – 19;

CONSIDERANDO, por fim, que o Sistema Nacional de Localização e Identificação

de Desaparecidos (SINALID-CNMP) pode ser acessado a partir de qualquer estação ou

computador com acesso à rede mundial de computadores, mediante login e senha,

situação que o coloca na vanguarda nacional para o efetivo cumprimento das medidas

propostas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministério da Saúde, resolve

RECOMENDAR À SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SECRETÁRIA DE POLÍTICAS

SOCIAIS DE PAULISTA e ao DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SECCIONAL DE PAULISTA,

cada um dentro de sua seara de atribuições, o seguinte:

À SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PAULISTA:

1. Acompanhe e fiscalize as unidades hospitalares de Paulista para que façam

constar do prontuário de atendimento, em casos de internação hospitalar no período

de pandemia, além de todos os registros da (in) evolução clínica do paciente, todas as

possíveis informações que possam identificar o paciente, anotando-se os dados

pessoais deste e do seu acompanhante, quando houver.
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2. Promova a cooperação entre a rede de saúde e a polícia civil, no sentido de

adotarem os procedimentos que visem à identificação e localização dos familiares de

pacientes hospitalizados, em razão da pandemia do novo COVID -19, mesmo após

eventual óbito, especialmente, no que tange ao cumprimento do disposto no Art. 1º e

parágrafos da Portaria Conjunta Nº 1, de 30 de Março de 2020, do Conselho Nacional

de Justiça e do Ministério da Saúde;

3. Estabeleça o contato com o sistema de saúde, no âmbito estadual, para a

partir da presente Recomendação, para abastecerem uma plataforma de dados que

contenha fotos do paciente, especialmente da face, características físicas, coleta de

digitais para comparação biométrica sempre que possível, bem como dia, local, horário

de atendimento, quadro clínico e tudo que se possa guardar em acervo para

superveniente procura de pessoa desaparecida;

4. Proceda à listagem dos Hospitais, Clínicas, Unidades, enfim, todas as entidades

de campanha ou não, que venham atendendo pacientes com COVID-19, no sentido de

determinarem as providências contidas no item 3 e, na sequência, informarem a esta

3a. Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania e ao Caop Cidadania dados como o

nome do hospital, endereço, CNPJ e gestor;

5. Acompanhem e fiscalizem as unidades hospitarles do Município para que

tenham, cada uma, um banco de dados, abastecido pelos profissionais da saúde ou

quem lhes possa representar (equipe psicossocial), com os dados do paciente

desconhecido, fotos, características, enfim, viabilizando que todos(as) que porventura

tenham ingressado no sistema de saúde, possam ter esse registro histórico, caso

venham a ser procurados pela família, no futuro e bem assim, evitando exumações em

massa;
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6. Acompanhem e fiscalizem os gestores das unidades hospitalares quanto ao

abastecimento do banco de dados do SINALID - CNMP, por ser o instrumento mais

próximo da necessidade de localização de pessoas desaparecidas, bem como registre

no banco de dados do SINALID, mormente para controle do fluxo de trabalho em face

de pessoas desaparecidas ou não identificadas, com o fim de dar conhecimento a quem

interessar possa dos(as) contaminados(as) sem identificação ou seja, de quantas

pessoas com identidade desconhecida deram entrada no sistema de saúde, quantas

tiveram alta e quantas foram a óbito, tendo como causa o COVID-19;

7. Acompanhem e fiscalizem junto aos gestores das unidades hospitalares que,

em caso de óbito por COVID-19, sejam anexados à respectiva declaração (DO), na

medida do possível e por questão humanitária, todos os dados como estatura, medidas

do cadáver, cor da pele, sinais, aparentes, tatuagem, característica do cabelo, idade

presumida, vestuário de entrada no hospital e adereços peculiares, além de fotos,

preferencialmente da face e, sempre que possível, impressão datiloscópica do polegar;

8. Que, em ação integrada com a rede Municipal de Assistência Social de

Paulista, acompanhe e fiscalize para que, tão logo se interne paciente com identidade

desconhecida, a Secretaria de Saúde comunique à Secretaria de Políticas Sociais, no

sentido de tentar localizar familiares do(a) paciente, como sendo o primeiro ato

concomitante à internação, com o fim de que as buscas e possíveis localizações

ocorram ao tempo do tratamento e não, tão somente, para comunicação do óbito;

AO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SECCIONAL DE PAULISTA

1. Promova a cooperação entre a rede de saúde e a polícia civil, no sentido de

adotarem os procedimentos que visem à identificação e localização dos familiares de

pacientes hospitalizados, em razão da pandemia do novo COVID -19, mesmo após
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eventual óbito, especialmente, no que tange ao cumprimento do disposto no Art. 1º e

parágrafos da Portaria Conjunta Nº 1, de 30 de Março de 2020, do Conselho Nacional

de Justiça e do Ministério da Saúde;

2. Acompanhe e fiscalize nas Delegacias de Polícia deste Município que

procurem cruzar informações com as unidades de saúde, com o fim de se certificarem

quanto a terem ou não tais pessoas dado entrado nas unidades hospitalares;

À SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DE PAULISTA:

1. Que, em ação integrada com a rede Municipal de Saúde, acompanhe e

fiscalize para que, tão logo se interne paciente com identidade desconhecida, a

Secretaria de Saúde comunique à Secretaria de Políticas Sociais, no sentido de tentar

localizar familiares do(a) paciente, como sendo o primeiro ato concomitante à

internação, com o fim de que as buscas e possíveis localizações ocorram ao tempo do

tratamento e não, tão somente, para comunicação do óbito;

REMETA-SE cópia desta Recomendação:

a) Às Exmas Sras. Secretárias de Saúde e de Políticas Sociais de Paulista/PE, para

conhecimento e cumprimento;

b) Aos gestores de unidades hospitalares públicas e privadas do Município;

c) Ao gestor da UPA de Paulista;

d) Ao Delegado de Polícia Civil Seccional de Paulista;

e) Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;
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f) Aos Centros de Apoio Operacional às Promotorias da Cidadania e Saúde, para

conhecimento e registro;

g) À Secretaria-Geral do Ministério Público para a devida publicação no Diário

Oficial do Estado;

h) Ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal, para ciência do

conteúdo da presente recomendação.

Levando em consideração o teor da Recomendação CGMP nº 005/2020, bem

como a urgência das ações destinadas ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus,

FIXA-SE o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, prazo este no qual

SOLICITA aos destinatários (SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SECRETÁRIA DE

POLÍTICAS SOCIAIS DE PAULISTA e DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SECCIONAL DE

PAULISTA) que se manifestem sobre o acatamento da presente recomendação, com

especial destaque ao sentimento de colaboração que se faz necessário entre o

Ministério Público e os órgãos solicitados, sejam eles governamentais ou não

governamentais, dada a gravidade e excepcionalidade da situação ora enfrentada por

toda sociedade, devendo encaminhar a esta Promotoria de Justiça, através do e-mail

3pjdc.paulista@mppe.mp.br, as providências adotadas e a documentação hábil a provar

o seu fiel cumprimento.

Paulista/PE, 29 de maio de 2020.

CHRISTIANA RAMALHO LEITE CAVALCANTE

Promotora de Justiça
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