
 

 

CARTA ABERTA 

SEFEC - Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Ceará vem por esta Carta Aberta tornar pública 

sua indignação diante da prática irregular de Agenciamento de Serviços de Tanatopraxia, popularmente 

conhecida como “Formol”, nas dependências da PEFOCE (Perícia Forence do Estado do Ceará). 

O Agenciamento Irregular de Serviços de Tanatopraxia nas dependências da PEFOCE tem como maior 

vítima os familiares das pessoas que morrem em decorrência de morte violenta ou suspeita, ou ainda daqueles 

que falecem em via pública, e precisam da Liberação da PEFOCE para realizar o sepultamento do seu ente 

querido. Chegando a PEFOCE estas pessoas, já emocionalmente abaladas, se deparam com a necessidade de 

aguardarem pela liberação do corpo. Neste momento de comoção, tornam-se alvo fácil de pessoas que se 

aproximam e oferecem “facilidades” na liberação do corpo. 

Invariavelmente esta “facilidade” oferecida para liberação do corpo está vinculada à compra por parte 

dos familiares de um serviço de Tanatopraxia, serviço este realizado, assim como a venda do mesmo, de maneira 

irregular. Estes serviços são realizados em estabelecimentos sem as devidas licenças de funcionamento e sem a 

menor estrutura para realização de tão relevante trabalho, que é a preparação do corpo de um ente querido 

para sua última despedida. Na verdade, são locais impróprios, sem higiene e as pessoas que realizam o 

procedimento não possuem a capacitação técnica necessária.  

Infelizmente este agenciamento irregular de Serviços de Tanatopraxia ocorre nas dependências da 

PEFOCE, sendo necessária para sua ocorrência a conivência ou no mínimo a omissão de funcionários da 

instituição. 

Este Sindicato já recebeu inúmeros relatos e denuncias a esse respeito, chegando à situação absurda do 

funcionário da empresa funerária ao chegar a PEFOCE ser informado que o corpo que ele estava ali para receber,  

já havia sido liberado para sua empresa funerária, sendo que na verdade tinha sido liberado para alguém que 

havia se passado por funcionário de sua empresa  funerária, este alguém tratava-se na verdade de um 

funcionário das clínicas irregulares de Tanatopraxia. 

A assessoria jurídica do Sefec já protocolou denuncia formal junto à Diretoria da PEFOCE relatando todas 

estas irregularidades, o que deu origem à um processo administrativo que encontra-se na Corregedoria deste 

órgão, no entanto, ainda não vimos nenhuma atitude ser tomada com o objetivo de coibir estas práticas danosas 

e irregulares, o que nos faz vir à público através desta Carta Aberta expressar nossa indignação. 

Conclamamos à categoria a se unir à este Sindicato para juntos reivindicarmos, especialmente através de 

nossos atos, que estas irregularidades tenham fim. 

Sejamos éticos! Não seja partícipe destas práticas danosas. Não seja omisso diante de quem participa. 

Defenda seu cliente, através da informação. Informe-se. No final você vai estar defendendo sua empresa.   

Sabemos que é difícil enfrentar esta situação, mas precisamos enfrentá-la e contamos com o apoio da 

Categoria. 

Não esqueça: Juntos Somos Fortes! 


