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Este relatório remete a apresentação preliminar de dados referentes a
retomada dos trabalhos relativos a vala clandestina de Perus e a identificação
de desaparecidos políticos ocultados pelas estratégias repressivas do terrorismo
de estado perpetrado pela ditadura civil-militar brasileira1. O modus operandi dos
trabalhos e a referência aos dados segue o sequenciamento de etapas tais quais
são levadas a cabo nos trabalhos pela Equipe Argentina de Antropologia
Forense e a Equipe Peruana de Antropologia Forense, com acompanhamento
do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
Este texto organiza-se da seguinte forma: apresenta brevemente dados
relativos a retomada do processo, síntese parcial dos dados relativos a
investigação preliminar e a coleta de dados antemortem. Ao final são postos
procedimentos e o estado d'arte relativo ao transporte das caixas, a limpeza e a
análise. Igualmente, fazem-se recomendações para trabalhos em antropologia
forense no país.
1

Os resultados ainda que parciais que constam neste capítulo pautaram-se nos relatórios
produzidos pelos consultores da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
por meio do convênio com o Programa das Nações Unidas (PNUD) e em relatórios avulsos
produzidos pela equipe: 1) Relatório das prospecções geofísicas realizadas no cemitério Dom
Bosco no bairro de Perus; 2) Levantamento de dados referentes ao banco de DNA e arquivo com
amostras e documentos referentes na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República; 3) Levantamento da documentação da UNICAMP sob guarda da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República (2014); 4) Relatório preliminar sobre
aerofotogrametria e cartografia referente ao cemitério de Perus (2014).
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1. Histórico da retomada do processo

Com a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos (CEMDP), em 1995, ficou estipulada, dentre suas atribuições, a
localização dos corpos de desaparecidos políticos no contexto da ditadura militar
do Brasil. Nos anos de 1990, a abertura da chamada "vala clandestina de Perus"
resultou no convênio entre a Prefeitura Municipal de São Paulo, o Governo do
Estado de São Paulo e o Departamento de Medicina Legal da Universidade
Estadual de Campinas, que deu início a análise dos remanescentes ósseos, em
projeto que fora interrompido no final da década. Os trabalhos possibilitaram a
identificação de dois desaparecidos políticos que estavam na vala: Frederico
Mayr e Dênis Casemiro2.
Encaixotados, foram transferidos de Campinas a São Paulo para o
columbário do cemitério do Araçá, em São Paulo e retomados no início do século
XXI pelo Instituto Oscar Freire da Universidade de São Paulo sendo o processo,
posteriormente, mais uma vez interrompido. Para averiguar o que teria se
passado nas etapas de análises anteriores, o Ministério Público Federal dá início
a uma Ação Civil Pública, em 20093. Destaca-se o trabalho empreendido pelas
famílias e o Ministério Público Federal para o levantamento e a busca de
respostas quanto às análises empreendidas, assim como as tentativas de
confronto com amostras coletadas de familiares e peças ósseas retiradas dos
remanescentes ósseos de Perus e enviadas para diferentes laboratórios no
Brasil e no mundo, mas cujos dados, amostras e resultados se perderam. Neste
processo, foi possível a identificação de outro desaparecido que foi inumado na
vala clandestina: Flávio Carvalho Molina4. Novas intervenções trouxeram o caso
de Perus à tona, a partir de convênio firmado entre a Secretaria de Direitos

2

Destaca-se a luta dos familiares que identificaram, a partir dos livros do cemitério Dom Bosco
seus entes queridos: Antônio Benetazzo, Alexandre Vanucchi Leme, Antônio Sérgio de Matos,
Eduardo Antônio da Fonseca, Pedro Estevam Ventura Pomar, Ângelo Arroio, Carlos Nicolau
Danielli, Joaquim Alencar Seixas, Luís Eurico Tejera Lisboa, Yuri Xavier Pereira, Alex Xavier
Pereira entre outros.
3
Foram movidas duas ações civis públicas: uma para o caso específico da Vala de Perus e outra
sobre os desaparecidos políticos.
4
Importante destacar que todas as ações empreendidas também identificaram outros
desaparecidos políticos que estavam em sepulturas individuais como Antônio Bicalho Lana,
Sônia Moraes Angel Jones, Miguel Sabat Nuet, Luís José da Cunha, entre outros.
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Humanos da Presidência da República e a Polícia Federal para realizar algumas
incursões ao conjunto, a partir de 2010, bem como a realização de exumações
em sepulturas individuais para a busca de dois desaparecidos: Luiz Hirata e
Aylton Adalberto Mortati.
Em 2013, a Associação Brasileira de Anistiados Políticos (ABAP), a
Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, o Ministério
Público Federal, com a participação da Polícia Federal, solicita à Equipe
Argentina de Antropologia Forense (EAAF) um diagnóstico, a partir de 21 caixas
com suspeitas de ser um desaparecido político, com base em amostra
selecionada na etapa da Unicamp e refinada pela USP. Além disso foi feita uma
avaliação das fichas de análise originais produzidas pela Unicamp. O resultado
fora alarmante: muitos dos ossos nunca haviam sido limpos, estavam mofados
e com fungos, as caixas molhadas, a umidade gerada por inúmeros plásticos
grossos que envolviam os conjuntos ósseos também causou diversos danos,
assim como sacos de tecidos que os envolviam acabaram por aderir aos
fragmentos de ossos afetando a integridade dos mesmos; nas 21 caixas havia
uma mistura de ossos, representando, portanto, 22 indivíduos; do conjunto, onde
estaria suspeito de ser um desaparecido do sexo masculino, havia quatro
mulheres e, na classificação etária havia pessoa com mais de 55 anos e um subadulto menor de 20 anos (EAAF, 20135). Ainda em 2013, um dia depois de um
ato inter-religioso em homenagem às vítimas da ditadura, o columbário do Araçá
fora invadido por pessoas até hoje não identificadas6, o que evidenciou a
vulnerabilidade em que se encontravam os remanescentes ósseos.
Com o presente quadro e frente a pressão da comissão de familiares, em
abril de 2014, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e
a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos firmaram um
convênio com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da
Prefeitura de São Paulo (SMDHC),a Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos
Deputados, a fim de retomar a análise dos restos mortais encontrados na vala

5

Informe técnico produzido pela Equipe Argentina de Antropologia Forense no contexto do
Projeto de Cooperação Perus, que reúne o Ministério Público Federal, a Associação Brasileira
de Anistiados Políticos, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e a
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
6
Rede Brasil Atual, 03 de novembro de 2013.

www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte I - A Formação do Grupo de Antropologia Forense para Identificação
das Ossadas da Vala de Perus

clandestina de Perus, com vistas à identificação de mortos e desaparecidos
políticos.
Para isto, e tendo como exemplo, os antropólogos e arqueólogos
argentinos e peruanos em sua extensa luta, arqueólogos e antropólogos passam
a formar um grupo de análise abarcando as diferentes etapas de um processo
antropológico

forense

(investigação

preliminar

e

dados,

antemortem,

postmortem e análise genética). Desta forma, são contratadas a Equipe Peruana
de Antropologia Forense (EPAF), a Equipe Argentina de Antropologia Forense
(EAAF), arqueólogos e antropólogos brasileiros, a atuarem junto de médicos e
odontolegistas precedentes de diversos Institutos Médicos Legais, da Polícia
Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública7, com observação
internacional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).
Os trabalhos, iniciados oficialmente no final de julho de 2014, abarcaram
um denso levantamento de dados no âmbito de uma investigação preliminar,
cujos objetivos eram, partir dos trabalhos produzidos pela Comissão de
Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos (Centro de Documentação
Eremias Delizoicov; ALMEIDA, 2009) e ordenar, levantar e sistematizar todos os
dados disponíveis sobre o próprio processo de busca iniciado nos anos de 1990,
cujas informações estavam fragmentadas em diferentes instituições que atuaram
em diferentes momentos neste contexto de Perus.
Por fim, as atividades ainda se encontram em andamento: tanto a
investigação preliminar e o antemortem quanto às análises postmortem. Para
este texto, devido a seu grau mais avançado, apontaremos dados julgados
relevantes no escopo das investigações e do antemortem.

7

Tais instituições e grupos formaram o Grupo de Trabalho Perus.
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2. A pesquisa preliminar e os dados antemortem

De maneira sucinta, as quatro etapas que conformam a Antropologia
Forense envolvem: a pesquisa preliminar e dados antemortem, a pesquisa
arqueológica e a recuperação dos remanescentes humanos, a análise
antropológica e a área genética que corrobora os trabalhos anteriores. Trata-se
de um campo multidisciplinar em que atuam antropólogos (as), arqueólogos (as),
médicos (as), odontólogos (as) e historiadores. A Antropologia Forense se vê
transformada em fins do século XX, em especial nos contextos latino
americanos, a partir do que habitualmente se conhece como pesquisa preliminar,
a qual abarca a investigação sobre a política de desaparecimento, assim como
na ênfase do contato direto entre o antropólogo forense e os familiares das
vítimas (SALADO e FONDERBRIDER, 2008).
No processo de constituição específico da antropologia forense na
Argentina, uma das pioneiras na América Latina, os campos de atuação acima
citados foram sendo agregados paulatinamente. Nos primeiros anos de trabalho,
a equipe se dedicava primeiramente à recuperação arqueológica dos
remanescentes humanos, deixando a cargo do antropólogo Clyde Snow a
análise antropológica. Posteriormente passaram a efetuar esta parte do trabalho
e, em fins de 1989, ante a ausência de hipóteses concretas nos casos, se
encarou a tarefa de efetuar a investigação prévia ou seja, realizar a recuperação
e análise das fontes escritas e orais relativas ao caso, tarefa antes efetuada por
advogados dos familiares ou pelos próprios. (FONDEBRIDER, 2001).
A pesquisa preliminar envolve uma investigação histórica (que, quem,
quando, onde, como, por quê, por quem), a obtenção das listas de vítimas e a
informação tanto da história de vida (ocupação, atividades, militância, relações,
etc.) como física (dados físicos, médicos, odontológicos, etc.), assim como a
pesquisa dos possíveis locais de detenção morte e inumação (SALADO e
FONDERBRIDER, 2008). Tais estudos permitem a construção de hipóteses, a
localização das possíveis valas e a reconstrução dos acontecimentos. Para isso
se deve utilizar uma série de fontes escritas e orais, seguindo metodologias
correspondentes.
Desta maneira nos utilizamos das referências de grupos e instituições cuja
experiência tem norteado as ações no contexto de Perus (Equipo Peruano de
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Antropología Forense – EPAF, Equipo Argentino de Antropología Forense –
EAAF e Comitê Internacional da Cruz Vermelha – CICV) assim como
pressupostos e conceitos da Arqueologia, História e Antropologia (Bezerra de
Almeida, 2003; Funari, Zarankin e Alberione, 2008; Meihy, 2005; Alberti, 2000;
Bosi, 1979; Hawlbachs, 1968; Pollak, 1989; Geertz, 1989).
É importante salientar que os trabalhos partiram dos 40 anos de luta da
comissão de familiares e dos dados levantados por eles, imprescindíveis para
que se partisse deste ponto e não se reiniciasse a pesquisa. Munidos destas
informações, durante quatro meses de trabalho foram analisados 20 livros do
cemitério de Perus compreendendo o período de 1971 a 1980, mais de 6.000
documentos que foram digitalizados pela equipe no Instituto de Estudos sobre
Violência do Estado (IEVE), a Ação civil pública, 15 transcrições de audiências
públicas disponibilizadas pela Comissão Nacional da Verdade, 5.000
documentos da CPI de Perus, quatro inquéritos civis públicos mais informações
sobre o caso de Perus disponibilizados pelo Ministério Público Federal, mais de
2.000 documentos do arquivo do Departamento de Medicina Legal da
UNICAMP, atas de reuniões, exumações e relatórios produzidos pelo acordo
MPF e PF, um informe técnico sobre o banco de DNA disponibilizado pela Polícia
Federal, aproximadamente 20 audiências públicas da Comissão Estadual
Rubens Paiva, mais de 50 produções audiovisuais sobre os desaparecidos ou
sobre o cemitério de Perus, mais de 15 publicações entre teses, dissertações,
livros e artigos acadêmicos e 34 horas de gravações da UNICAMP referente os
trabalhos no cemitério Perus.

Figura 1: Objetivos da pesquisa preliminar e dados antemortem
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Por outro lado, buscou-se examinar fontes primárias (especialmente, mas
não só, os livros de sepultamento do cemitério de Perus e laudos necroscópicos
do Instituto Médico Legal de São Paulo) com vistas a refinar o conhecimento
sobre a vala e o cemitério de Perus, propondo uma listagem de desaparecidos,
a fim de dar início ao levantamento e coleta de dados antemortem, com objetivo
não apenas de conhecer o perfil biológico de cada um deles, mas de materializar
sua memória junto aos familiares, processo fundamental nas buscas que atuam
contra as políticas e estratégias de desaparecimento implementadas pelas
políticas repressivas do terrorismo de estado da ditadura militar brasileira. Neste
âmbito,

fora

também

retomado

o

contato

com

diversos

familiares

consanguíneos, há muito sem relações diretas com representantes do Estado.
É importante destacar que está em desenvolvimento o levantamento de
dados, a partir dos exames necroscópicos, registros de fotografias de vítimas e
certidões de óbito no Arquivo Público do Estado de São Paulo, instituição que
recentemente recebeu documentação proveniente do Instituto Médico Legal –
SP, além da pesquisa nos arquivos digitais da revista Veja, do jornal Estado de
São Paulo, documentação digital do Arquivo Público do Estado de São Paulo, e
do Diário Oficial de São Paulo.
O início dos trabalhos da pesquisa antemortem buscou somar todos os
inúmeros trabalhos já realizados, em especial a documentação produzida pelas
Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, cujo trabalho
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contínuo tem sido o que produziu de maneira mais sistematizada grande parte,
se não todas, as informações sobre mortos e desaparecidos políticos. Assim, em
julho de 2014, pouco antes do início da contratação das diferentes equipes, fora
iniciado o trabalho de levantamento no Instituto de Estudos sobre Violência do
Estado (IEVE), nome jurídico da Comissão de Familiares, levantando as pastas
e a documentação já sistematizada sobre cada um da lista dos possíveis
desaparecidos políticos possivelmente inumados na vala clandestina de Perus.
Além disso, na mesma instituição levantamos, a partir do relatório produzido pela
Comissão de Familiares em 1998, informações sobre os trabalhos de buscas e
tentativas de identificação realizados, em especial, durante o período de atuação
do Departamento de Medicina Legal da UNICAMP. Somamos ainda as
informações consolidadas na bibliografia produzida em especial no Dossiê de
Mortos e Desaparecidos Políticos (ALMEIDA, 2009) e nos livros produzidos pela
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos: Habeas corpus: que
se apresente o corpo e Direito a memória e a verdade (BRASIL, 2007; 2010).

Trabalho realizado no IEVE

A partir dos dados já produzidos e sistematizados pelos familiares, foi
possível fazer uma base de dados com fotos de todos os mortos e desaparecidos
políticos buscados no contexto, parte importante do processo da antropologia
forense, bem como consolidar, a partir das fichas antemortem, as informações
que já existiam relacionadas ao perfil de cada desaparecido, o que é fundamental
para as análises em laboratório e a comparação.
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Somamos à documentação necessária para compreender o processo de
buscas e identificação, o material da UNICAMP que estava sob guarda do
Instituto Médico Legal há cerca de 14 anos, em que constam as fichas de análise,
pastas sobre desaparecidos com fichas preenchidas por companheiros e
familiares de desaparecidos, e algumas fotografias doadas por famílias.
Ressalta-se que toda documentação foi digitalizada e depois impressa para
compor a análise dos remanescentes humanos.

Ficha de análise da UNICAMP

Questionário

referente ao grupo IV

forense.

de

antropologia

Documentação

da

UNICAMP

Munidos destas informações, fora iniciado o contato com os familiares.
Seguiu-se o seguinte modo: um primeiro momento incluiu a elaboração da ficha
antemortem pautada nos trabalhos da Equipe Peruana de Antropologia Forense,
a Equipe Argentina de Antropologia Forense e o Comitê Internacional da Cruz
Vermelha. Posteriormente, constituiu-se a rede e a localização dos familiares da
vítima e das famílias relacionadas com o caso, para tratar de garantir o direito a
estar presente em todas as etapas do processo de investigação. Essa etapa do

www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte I - A Formação do Grupo de Antropologia Forense para Identificação
das Ossadas da Vala de Perus

trabalho envolve também o levantamento documental (audiovisual e escrito) que
possibilita o conhecimento prévio da história pessoal (do desaparecido) e a
preparação do material (MEIHY, 2005). É também neste momento que se
consolidam os endereços, telefones e graus de relação (irmão, pai, mãe, amigo
muito próximo, etc.).
O primeiro contato objetiva apresentar a equipe, a retomada do processo,
o esclarecimento para os familiares e perguntar sobre o interesse dos mesmos
na continuidade da busca. Esta etapa é a que norteia todas as próximas etapas.
O passo seguinte objetiva realizar as entrevistas. Salienta-se que o passo
a passo que envolve uma primeira visita, após o contato telefônico foi pautado a
partir da forma como o familiar se sentia mais confortável. Assim, se a família na
primeira visita pessoal pedia para ser entrevistada, assim foi feito. Por outro lado,
algumas famílias durante a primeira visita pessoal demonstraram um desgaste
com as entrevistas realizadas sempre por comissões da verdade, jornais,
secretarias de direitos humanos, documentários, entre outros e, por isso, optouse por uma visita que enfocasse a conversa sobre o trabalho e o início de contato
da equipe de pesquisadores com os familiares do que a entrevista em si.
Assim, temos familiares que optaram pela gravação e se sentiram
confortáveis em realizar a entrevista e outros que o enfoque voltou-se muito mais
ao contato, aos esclarecimentos do trabalho, cujos relatos das visitas também
foram sistematizados no caderno de campo.
Uma outra etapa envolve a validação da entrevista, entrega de fotos e
devolutiva. Esta etapa envolve a conferência, autorização do uso da entrevista,
devolução do texto resultante e dos dados antemortem obtidos e o arquivamento
no banco de dados. Após esta etapa é importante garantir o retorno aos
familiares para que as informações do andamento do trabalho sejam constantes
buscando sempre a transparência dos processos, considerando ainda que, as
tentativas de identificação realizadas anteriormente se ausentaram desse
diálogo.

O preenchimento final dos dados antemortem foi consolidado em uma
ficha final que somou as entrevistas realizadas e toda documentação sobre cada
desaparecido.
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Exemplo de preenchimento da ficha. São colocados os diferentes dados
referentes a pessoa bem como a referência da informação coletada.
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2.1. Estratégia de Desaparecimento

A análise dos livros do cemitério de Perus, cuja síntese dos dados ainda
está sendo realizada, permitiu notar a existência de um mecanismo de
desaparecimento já em andamento, envolvendo instituições como o Instituto
Médico Legal, as Universidades (USP e UNIFESP), os hospitais (como o
Hospital das Clínicas), as delegacias.
Este mecanismo resultava na perda de identidade de inúmeros cidadãos
da cidade de São Paulo e municípios próximos, que gerou altíssimo número de
"desconhecidos", pessoas cujas identidades eram perdidas, desconhecidas ou
tiradas de maneira forçada, englobados em uma ampla acepção da categoria
subversivo como aqueles que não se encaixavam na "norma": moradores de rua,
mulheres, pobres, negros, loucos, comunistas.
A impossibilidade de seguir a trajetória de um corpo, mesmo que a causa
de morte tenha sido natural, e a dificuldade de cruzamento de informação entre
os órgãos envolvidos, acarreta no desaparecimento de inúmeras pessoas que,
mortas e desconhecidas, são dificilmente localizáveis na "burocracia da morte".
Soma-se a estes os desaparecidos ligados aos movimentos de esquerda que,
forçosamente,

tiveram

seus

documentos

alterados

no

âmbito

do

desaparecimento como política repressiva adotada pela ditadura brasileira.
A análise dos livros de sepultamentos com origem no IML de São Paulo
resultou no gráfico que sintetiza a entrada de corpos "desconhecidos", pessoas
sem nome e sem identidade, e de desaparecidos políticos com nome verdadeiro
ou falso conhecido. O que percebe-se é que entre março de 1971, quando o
primeiro sepultamento é realizado no cemitério de Perus, e 1980, ano final
analisado pela equipe, quase 5 mil pessoas, dentre aqueles com alcunha
"desconhecidos" e os desaparecidos políticos conhecidos dão entrada no
cemitério Dom Bosco.
O gráfico abaixo expressa a oscilação das entradas no cemitério de Perus.
É possível observar dois picos: um primeiro em 1972, com queda subsequente
em 1973, e um novo crescimento em 1974, com certa estabilidade entre 1975 e
1976, para assistir nova queda apenas a partir de 1977. Os dois anos referidos
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como de maior repressão sobre os movimentos de esquerda 1972 e 1974 (o
"ano dos desaparecidos", relacionam-se a um maior número de desconhecidos
entrando no cemitério de Perus, com passagem pelo IML-SP, no escopo de uma
sociedade violenta e repressiva que está, aparentemente, afetando os mais
diversos setores e grupos sociais de São Paulo.

Série2; 1972; 700

Série2; 1974;
7861975;
Série2;
7831976; 756
Série2;

Série2; 1971; 517
Série2; 1973; 477

Série2; 1977; 483
Série2; 1978;
3791979; 368
Série2;

Série2; 1980; 68

Os dados poderão trazer nova luz às principais faixas etárias e grupos
atingidos, causas de morte e relação com médicos legistas, assim como os
principais locais de desaparecimento e/ou de localização de desconhecidos. Foi
observado, a partir dos livros, que os principais locais que estão enviando
desconhecidos e desaparecidos políticos para o cemitério eram o Hospital das
Clínicas e um certo Instituto Paulista, cuja natureza ainda está sendo investigada
pela equipe, mas não só. Hospitais psiquiátricos, juizado de menores,
maternidades e abrigos enviavam constantemente pessoas sem identidades aos
IMLs e a Perus.
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Exemplo de espacialização dos pontos de locais de óbito entre 1971 e
1973 de desaparecidos políticos e de desconhecidos. Há um corpo encontrado
no viaduto da rua Tutóia com a Av. 23 de Maio, próximo a sede do DOI-CODI.
Além disso verificou-se um corpo de desconhecido encontrado no rio
Tamanduateí, próximo ao Batalhão do Exército, ambos casos suspeitos dada a
proximidade com centros de repressão.
A tabela abaixo exemplifica síntese parcial de dados entre 1971 e 1978
relativa aos trabalhos até 01/09/2014. Observa-se o predomínio de locais de
óbito em hospitais e ruas, mas chamamos atenção a pessoas sendo localizadas
em bairros como Parelheiros, local do sítio 31 de Março, e distritos policiais.

Quantidade

Locais

1224

Hospitais

1219

Ruas

615

BR

550

Pronto Socorro

353

Avenidas

109

Rio Tietê

102

Pontes
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80

Viadutos

49

Usinas (Traição e
Piratininga)

49

Rio Pinheiros

41

Praças

41

Estradas de ferro

33

Favelas

24

Parelheiros

23

Passagem de nível

19

Matagais

17

Rio Tamanduateí

7

Delegacias Policiais

6

Rio Juqueri

1

Aterro sanitário

As tabelas abaixo indicam de onde vêem os desconhecidos e os
desaparecidos políticos com nomes falsos ou verdadeiros no que concerne a
instituições:

Local de óbito

Hospitais
1971-1978

Quantidade

Hospital das Clínicas

525

Hospital Geral da Lapa

67

Hospital Castro Alves

41

Hospital São Paulo

35

Hospital Matarazzo

22

Hospital Brasília

13

Hospital de Santa

12

Marcelina
Hospital Presidente

12

Hospital São Jorge

11

Hospital municipal

9

Vergueiro
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Hospital São José, Brás

9

Hospital Sorocabano

8

Hospital São Lucas

7

Hospital Bandeirantes

6

Hospital Boa Esperança

5

Hospital Brasil

5

Hospital João XXIII

5

Hospital Lions Club

5

Hospital Nossa Senhora de

5

Lourdes
Hospital Alvorada

3

Hospital Cruz Vermelha

3

brasileira
etc.

Hospitais Psiquiátricos,
de Isolamento, clínicas
de repouso,
recolhimento de
indigentes e juizados
1971-1978

Local de óbito

Quantidade

Instituto Paulista

132

Hospital Emílio Ribas

29

Hospital Psiquiátrico da Água Funda

19

Centro de Recolhimento de Indigentes

18

(CETREN)
Hospital Psiquiátrico Juqueri

16

Clínica de Repouso Santa Isabel

8

Juizado de Menores

8

Hospital Psiquiátrico Pinel

6

Hospital Psiquiátrico de Vila Mariana

1

Local de óbito

Quantidade

Hospitais infantis e
maternidades
1971-1978

Hospital Infantil Candido Fontoura

31

Hospital Maternidade Piratininga

18

Hospital Infantil Menino Jesus

17
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Hospital e Maternidade S.Nº da

16

Conceição
Hospital Mater Dei

6

Hospital Menino Jesus

6

Hospital e Maternidade Santa Clara

3

hospital e maternidade vila Maria

2

Hospital Infantil Darcy Vargas - Morumbi

2

Hospital Maternidade N. S. da Abadia -

2

Santo Amaro
Hospital e Maternidade Casa verde

1

Hospital e Maternidade do Belém

1

Hospital e Maternidade V. Carrão

1

Hospital Maternidade de São Miguel

1

Amparo Maternal

1

Hospital Cruzada Pro-Infância

1

Hospital da Maternidade Vila Nova

1

Cachoeirinha

Por fim, pautados em listas8 criadas anteriormente seja pela Comissão de
Familiares de Mortos e Desaparecidos, pelo Ministério Público Federal,
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República entre outros,
produziu-se, junto da Equipe Argentina de Antropologia Forense, uma listagem
que considerou diferentes graus de probabilidade de pessoas que podem ter
sido inumadas na vala clandestina. Assim, consideraram-se os nomes nos livros
do cemitério de Perus, pessoas que desapareceram em São Paulo, notícias de
que passaram por algum órgão de repressão em São Paulo, além de solicitações
de famílias que pediram a busca de seu ente querido na vala, para que ao menos
fosse excluída a possibilidade de estar entre os restos mortais da mesma. Uma
vez que este processo de identificação lida com a busca de pessoas no âmbito
de uma política de desaparecimento e, portanto, de ocultação de corpos, optou8

Essa lista foi apresentada em audiência pública realizada em 04 de setembro de 2014, na
Assembleia Legislativa de São Paulo com a presença de alguns familiares, comitê gestor, comitê
científico, além de outras instituições.
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se por agregar estas distintas probabilidades para que, ao menos, fosse dada
uma resposta às famílias, mesmo que esta fosse negativa, conforme propõe o
Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
É importante destacar que esta escolha pautou-se também no fato de que
inúmeros arquivos, de diferentes instituições que trabalharam ou contribuíram
para a repressão ainda não foram abertos e, por isso, uma lista que pudesse
incluir diferentes possibilidades teria o objetivo de, caso futuramente um arquivo
seja aberto e novas informações e documentos reforcem a possibilidade ou não
de esta ou aquela pessoa estar na Vala, tanto na análise dos restos mortais
quanto na lista, é possível somar ou não no banco de dados para que as
informações antemortem sejam confrontadas com as análises antropológicas.
Nesse sentido, segue abaixo o nome dos desaparecidos políticos ainda
não identificados e que tem seus nomes ou nomes falsos com entrada nos livros
do cemitério de Perus, sendo que estes possuem altíssima probabilidade de
estarem entre os restos mortais da vala:

-Grenaldo Jesus da Silva
- Francisco José de Oliveira (cujo nome de Dario Marcondes encontra-se
no livro de registro de entrada)
- Dimas Casemiro

Por outro lado, constam com os nomes nos livros do cemitério os
seguintes desaparecidos políticos, cujo registro apresenta indicação da
reinumação no mesmo local.

- Hirohaki Torigoe (enterrado com o nome de Massahiro Nakamura)
- José Milton Barbosa (enterrado com o nome de Helio José da Silva)
- Luiz Hirata

Soma-se a lista de pessoas que desapareceram em São Paulo e que
foram vistas por diferentes pessoas em prisões em São Paulo:

- Abílio Clemente Filho
- Aluísio Palhano Pedreira Ferreira
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- Aylton Adalberto Mortati
- Devanir José de Carvalho (cuja solicitação de exame necroscópico do
IML aponta destinação do corpo ao cemitério de Perus e depois com
correção à mão para o cemitério de Vila Formosa)
- Edgar Aquino Duarte
- Luiz Almeida Araujo
- Paulo Stuart Wright

Por fim, com menores probabilidades, há referência de pessoas
desaparecidas ou assassinadas na grande São Paulo ou com alguma
informação de que passaram pelo município em algum momento. São elas:

- Ana Rosa Kucinski Silva
- Davi Capistrano da Costa
- Eduardo Collier Filho
- Elson Costa
- Fernando de Santa Cruz Oliveira
- Heleny Ferreira Telles Guariba
- Hiram de Lima Pereira
- Honestino Monteiro Guimarães
- Ieda Santos Delgado
- Isis Dias de Oliveira
- João Massena Melo
- José Montenegro de Lima
- José Roman
- Luís Ignácio Maranhão Filho
- Orlando da Silva Rosa Bonfim Junior
- Paulo César Botelho Massa
- Paulo de Tarso Celestino Silva
- Walter de Souza Ribeiro
- Wilson Silva
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Por solicitação de familiares à época dos trabalhos da UNICAMP nos anos
de 1990, foram mantidas nas buscas os nomes dos seguintes desaparecidos
políticos relacionados a lei 9140/1995:

- Itair José Veloso
- Jayme Amorim de Miranda
- Joel Vasconcelos Santos
- Jorge Leal Gonçalves Pereira
- Thomaz Antonio da Silva Meirelles Neto
- Vitor Luís Papandreu

Somou-se, por fim, nomes de pessoas desaparecidas nos anos de 1970,
cuja solicitação de familiares data tanto do período das buscas da UNICAMP
como de pedido a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
em casos pouco explicados e que, assim, foram acrescentados, seguindo
igualmente recomendação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha:

- José Padilha Aguiar
- Marlene Rachid Papembrok
- Olimpio de Carvalho
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2.2. Instituições policiais e laudos necroscópicos

No Arquivo Público do Estado de São Paulo constam documentos
recebidos do Instituto Médico Legal de São Paulo e da ACADEPOL que, se lidos
sistematicamente, podem fornecer informações relevantes ao cruzamentos de
dados com os livros do cemitério. Estes documentos foram extensamente
consultados pela comissão de familiares que enfrentaram ampla dificuldade no
acesso aos mesmos quando ainda estavam no IML. Agora, as séries
documentais estão no AESP, disponíveis ao público em sua totalidade (a
verificar possíveis lacunas). Até o momento, os levantamentos estão em
andamento, tendo sido tabulados dados até 1975. Também vem sendo
analisados os livros de fotografias de desconhecidos, a partir de suspeitas
levantadas com os dados dos livros de sepultamento do cemitério de Perus, para
cruzamento que possa levar a alguma identificação.
Esta documentação tem sido de fulcral importância a:


Levantamento de desaparecidos políticos cujos nomes são

reconhecidos pelo estado, seus laudos de necrópsia e demais
documentos produzidos pelo IML;


Levantamento de suspeitos de serem desaparecidos políticos que

teriam passado pelo Instituto Médico Legal-SP e podem ter sido inumados
como desconhecidos;

Como dados indiretos, indubitavelmente, a coleta de dados trará á tona
elementos à:


Compreensão das estratégias de desaparecimento do estado de

Terror da ditadura civil-militar, onde estão os desaparecimentos forçados
e os desaparecimentos "burocráticos";


Levantamento de dados referentes a atuação dos "esquadrões da

morte", assim como de instituições e nomes relacionados à sua atuação
e a repressão militar.
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Exemplo desses últimos dados são os diversos laudos necroscópicos é
possível ler referências de desconhecidos sendo possíveis "vítimas do
esquadrão da morte", como pode-se ler na imagem seguinte.

Laudo necroscópico onde "consta ter sido 'outra vítima' do assim
chamado 'esquadrão da morte' ".

Também é claro notar que dos laudos dos desaparecidos com nomes
conhecidos e pertencentes a movimentos de esquerda, todos tem como
indicação a proveniência pela DOPS; mas também destacam-se, até o
momento, o DEGRAN, o DP de Guarulhos e o 7º DP(bairro da Lapa), com grande
número de entradas. Munidos desta informação, cruzando o livro de fotografias
de vítima com os laudos necroscópicos, é possível levantar novas suspeitas para
desaparecidos políticos, como o caso de um "desconhecido", masculino, com 30
anos, que passou pelo DOPS, teve laudo assinado por Persio J. R. Carneiro,
morto em agosto de 1972. Possui sobre sua foto a sigla "TRR", a qual repetiuse, apenas, abaixo das fotos de José Milton Barbosa, Luis Hirata e outros
desaparecidos políticos reconhecidos pela lei 9140/95.
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2.3.

Os ocultados na vala clandestina de Perus

A partir da análise dos livros de registro de entrada foi possível inferir um
possível “perfil” daqueles que foram exumados de sepulturas individuais e
posteriormente inumados na vala clandestina de Perus, ou seja, o que se
esperaria encontrar no conjunto de remanescentes ósseos da vala. Partimos das
informações na bibliografia existente e nos diferentes relatos de familiares e
antigos funcionários do cemitério Dom Bosco que afirmam que entre 1975 e 1976
foram exumadas inúmeras “ossadas” de duas quadras do cemitério de Perus e,
com o abandono do projeto de cremação em 1976, as mesmas ficaram
amontoadas em uma das salas de velório na administração. Neste mesmo ano,
não se sabe exatamente em que momento, 1049 ossadas foram jogadas em
uma vala clandestina (HESPANHA, 2012; TELES e LISBOA, 2012). A
quantidade apresenta variação, segundo os trabalhos da CPI de Perus (1992),
foram depositadas cerca de 1500 ossadas, sobre as quais não se fez qualquer
registro a época dessa reinumação (LAJOLO, 2012).
A legislação em caso de exumações recomenda que os corpos sejam
reinumados alguns palmos abaixo, na mesma sepultura, além do
necessário registro. Isso não ocorreu (ato 326/32, artigos 42,43 e 46).
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a vala de Perus, 1992.

Assim, optou-se por tabular sistematicamente todos os desconhecidos e
pessoas com seus nomes verdadeiros e falsos que constam no cemitério de
Perus entre março de 1971 (data da inauguração do cemitério) até 1980.
Ao longo do trabalho, foram sendo coletadas informações como data da
inumação, exumação, local da morte, médico legista que assina o laudo, causa
da morte, idade presumida, sexo, entre outras categorias utilizadas pelo Instituto
Médico Legal de São Paulo.
Com base na sistematização dos dados, partiu-se da informação da
exumação e da reinumação no mesmo local (quando consta).
Assim foram filtrados estatisticamente todos aqueles inumados entre 1971
até 31 de dezembro de 1976, uma vez que não sabemos exatamente a data da
formação da vala clandestina.
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Todos os que não possuíam dados sobre a reinumação no mesmo local
foram mantidos para o trabalho estatístico. Aqueles que constava apenas com a
exumação, mas que a família havia pago a taxa do cemitério, levando o corpo
para outro local, foram retirados, pois os mesmos foram identificados e não
estariam mais no cemitério .Destaca-se que as análises sobre os trabalhos com
a documentação do cemitério ainda estão sendo sistematizadas e aqui,
trazemos alguns dos levantamentos já realizados.

Livro 3 do cemitério Dom Bosco: Registros de Grenaldo Jesus da Silva
com o dado apenas da exumação em 04/05/1976. Também consta o registro
com o nome falso de Helio José da Silva, possivelmente o desaparecido político
José Milton Barbosa. Neste exemplo, atenta-se ao fato do registro de exumação
em 1977 e reinumação no mesmo local.

O total analisado pautou-se nos registros de casos desconhecidos e de
desaparecidos políticos cujos nomes constavam no livro, que foram inumados
entre 1971 a 1976 e que exumados no mesmo período, aqueles sem dados
sobre reinumação e os que as famílias não pagaram taxas estipuladas pelo
serviço . Ao observar as exumações ocorridas mês a mês é possível verificar um
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período corresponde a mais ou menos um ano de grande quantidade de
exumações realizadas mensalmente. Esse período compreende Junho de 1975
e Julho de 1976, confirmando os diferentes relatos sobre as exumações. Muito
provavelmente, a formação da vala e a inumação dos restos mortais no local,
deve datar do final de julho ou agosto de 1976, se pressupormos um só episódio
de preenchimento da vala e o período de armazenamento em sala de velório do
cemitério, conforme verifica-se no gráfico abaixo.
Possível período de exumações
(junho de 1975 a julho de 1976)
realizadas e construção da vala

Daqueles possivelmente inumados na Vala Clandestina, a grande maioria
seriam homens, cuja faixa etária predominante estaria entre 30-40 anos.

Total;
masculino; 827

feminino
indeterminado
masculino

Total;
feminino; 275

Total;
indeterminado;
26
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Por fim, é possível cruzar os dados em relação aos legistas que tem
realizado os exames necroscópicos a partir dos livros de sepultamento do
cemitério. É interessante notar que médicos legistas que predominam com seus
nomes nos laudos necroscópicos dos desaparecidos ligados aos movimentos de
esquerda, como Harry Shibata e Isaac Abramovitch, são aqueles cujos nomes
menos aparecem nos livros, sugerindo a já conhecida especialização funcional
dos mesmos. Ressalta-se que apesar dos laudos necroscópicos serem
assinados por dois médicos, no livro do Cemitério de Perus apenas o que assina
primeiro aparece.
Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento de médicos legistas que
assinaram laudos, segundo o livro de sepultamento de Perus, entre 1971 e 1976.

Nome

Nº

Arildo Toleno Viana

171

Alaor Garcia Ferreira Júnior

101

Ruy Barbosa Marques

163

Mário Roberto De Araújo

202

José Gonçalves Dias

155

Victor Pereira

153

Coriolano
Pérsio José Ribeiro Carneiro

200

Renato Capellano

142

Carabed Esserian Netto

190

Octavio D'andrea

127

Sérgio Belmiro Acquesta

173

Onildo Benicio Rogano

120
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Pedro Nahas

120

Ovídio Otávio Pambplona

19

Geraldo Modesto De Medeiros

117

Lobato

Joamel Bruno De Mello

117

Amilton Antônio Silva De

Aron Saul Farfel

113

Menezes

Luis Coelho De Oliveira

112

Cícero Aurelio Sinisgalli

16

Luiz Coelho De Oliveira

112

Ciro Da Silva Monteiro

15

Nelson Vilardi

110

Harry Shibata

15

Ferdinando De Queiroz Costa

108

Eleardo Braga Monteiro Júnior

10

João Grigorian

108

Sérgio Paulo De Luca

10

17

Antonio Dácio Franco Do Amaral

95

José De Freitas

9

Mounif El Hayek

81

Carlos Alberto De Souza Coelho

8

Salomão Goldman

78

Carlos Alberto De Souza Coelho

8

José Antonio De Mello

69

Isaac Abramovitch

8

Luiz Alves Ferreira

62

José Saad

8

Paulo Augusto De Lima Pontes

53

Luiz Carlos Ricciarelli

8

Isaac Amar

49

José Geraldo Rodrigues

7

Cesar Augusto Knorr

48

Geraldo Rabelo

6

Ranulfo Mourão

43

Manuel Jacobson Teixeira

5

Antonio Cristovão Júlio

42

Orlando Rocha Mello

5

Roberto Souza Camargo

5

Pentagna
Antonio Atílio Laudanna

37

Cássio G. Monteiro

4

Mário D. C. Perez

37

Gyula Markus

4

Chibly Michel Haddad

36

Irany Novah De Moraes

3

Paulo Altenfelder

35

José Francisco De Goes Filho

3

Jonas De Almeida Brito

31

Marcos De Almeida

3

Luiz Airton Saavedra De Paiva

31

Osvaldo Salzano

3

Milton De Faria Braga

28

Vasco Elias Rossi

3

Mario Nelson Matte

27

Alaor Garcia Ferreira Neto

2

Samuel Bruner

21

Coriolano Pompeu Eliezer

2

Clóvis Dalmas

19

Henrique Smith

2

Luis Carlos Bradachia Jorge

19

João Pagenotto

2

Samuel Haberkorn

2

www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte I - A Formação do Grupo de Antropologia Forense para Identificação
das Ossadas da Vala de Perus

Antonio De Mello

1

Antônio De Melo

1

Antonio Valentini

1

Armando Canger Rodrigues

1

Arnaldo Tadeu Poço

1

Dante Fontanezi

1

Edson Fuim

1

Emílio M. Monteiro

1

Francisco M. Namara

1

Francisco Quevedo

1

Frederico Hoppe (?)

1

Isaque Amaral

1

Januário Malzano

1

José Henrique da Fonseca

1

Lenilson Tabosa Pessoa

1

Leon Oksman

1

Luiz Francisco Tamellini

1

Mário H. Okuyama

1

Mário H. Okuyama

1

Octavio Acquesta

1

Paulo Augusto Da Silva Ponto

1

Pedro Ribeiro

1

Renato Barbosa Marques

1

Ruy Hellmeinster Dolácio

1

Mendes
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Das 15 entradas com laudos assinados por Harry Shibata pelos livros de
sepultamento, afora muitos desaparecidos políticos com nomes e já
identificados, tem-se:


um possui reinumação no mesmo local, sendo sepultado como

"ossada", inumado em 17/11/1971, exumado em 23/09/1976, com a
seguinte observação "ossadas produtos de exumações em diversos
cemitérios da capital como também encontros em lugares outros,
encontros em datas diversas, foi vitima. Examinados e dada autorização
para sepultamentos em um só caixão mortuário". Estariam sendo
coletados corpos e ossos de desaparecidos políticos em outros cemitérios
municipais e levados a Perus?


dois sepultados como "ossadas", inumados ambos em 07/04/1971,

exumados em 30/07 e 28/07/1975, o primeiro masculino com 40 anos, o
segundo feminino com 25 anos, branca, o primeiro com local de morte na
6ª Colônia Psiquiátrica Masculina do Hospital do Juqueri, em Franco da
Rocha, e a segunda na Vila Guilherme, zona norte da capital;


doze sepultados como "desconhecidos", todos entre março e

agosto de 1971 e apenas um inumado em 02/08/1973 (na Gleba 2, sendo
um bebê de sete meses), exumados todos entre junho de 1975 e
setembro de 1976, todos masculinos, com idades entre 35 e 55 anos,
segundo os laudos.

Afora estes, o nome de Harry Shibata aparece em processo de exumação
de um "desconhecido" morto em 26 de março de 1972, inumado um dias depois
e exumado já em 27 de abril de 1972 e reinumado no mesmo local,
estranhamente, quatro anos depois, em outubro de 1976, na quadra 2 da gleba
1. O corpo em putrefação era de um homem, branco, com 45 anos, encontrado
no rio Pinheiros, na altura do bairro do Brooklin Paulista, com laudo assinado por
Mário Nelson Matte. Acompanha a entrada a seguinte anotação: "Consta em
anexo Ofício de Exumação. Exumação: No dia 27/04/1972 às 11:30h foi retirado
crânio para peritagem no IML. Estiveram presentes médico legista Dr. Harry
Shibata [consta assinatura], Jair Romeu [consta assinatura], Tenente: RI. 62831-
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0 [consta assinatura ilegível] Sargento: RI.66179 [consta assinatura: Melo]".
Acompanha a página do livro do cemitério um ofício nº 005/IPM de 25/04/1972
do Tenente Benedito Antônio de Moraes, encarregado do Inquérito Policial Militar
ao administrador do cemitério, para "indicar o local exato do sepultamento" do
Cb PM Aristom Alves de Oliveira.
No caso de Isaac Abramovitch, nos livros de sepultamento seu nome
aparece, além daqueles desaparecidos políticos com nomes e já identificados,
apenas 8 vezes, sendo 7 como "desconhecidos" e um de Massahiro Nakamura,
nome de inumação de Hirohaki Torigoe. Dos desconhecidos, seis foram
inumados entre abril e agosto de 1971 e dois em janeiro e abril de 1972, todos
exumados entre agosto de 1975 e dezembro de 1976, com idades entre 25 e 50
anos, homens.
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2.4.

O histórico do Cemitério pelas fontes escritas9

Na busca pela ordenação e leitura fina de documentos relativos a
identificação dos desaparecidos políticos da vala de Perus, deparou-se com
documentação relativa a ata da câmara dos vereadores que servem
indiretamente ao processo na medida em que refinam a compreensão do
contexto onde estavam os corpos ocultados. Um desses documentos refere-se
a transcrição das atas da câmara dos Vereadores de São Paulo, publicadas pelo
Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP), cujas informações são postas em
seguida.
Os planos para a abertura de um cemitério em Perus recuam a 1937,
como pode-se acompanhar pelas atas das reuniões da Câmara de Vereadores
de São Paulo publicadas pelo DOSP. Em 22/08/1951, p. 44, por exemplo, o
vereador Decio Grisi relembra que há dois projetos de sua autoria pedindo
cemitérios em Perus e em Artur Alvim (PL 41 de 28/05/1948), no valor de Cr$
750.000,00 para a ementa n. 75/51, projeto de Lei n. 181/51, além da lei que
autoriza desde 1937 a construção de um cemitério em Perus (DOSP,
22/08/1951, p.44).
Em 1949, Jânio Quadros comenta sobre o projeto de lei do vereador João
Toniolo sobre a criação de um cemitério em Pirituba e outro em Perus (DOSP,
10/12/1949, p. 41). Décio Grisi e Valério Giuli, cobram do prefeito, pelo
requerimento n. 1779/51, em 1951, a construção de um cemitério em Perus, cuja
autorização de instalação data de 28 de Abril de 1937, conforme lei n. 3595. Os
vereadores insinuam que tanto os cemitério de Perus como o de Pirituba só "se
construirão seguindo o interesse de determinada empresa estrangeira detentora
do comércio de frigoríficos?" (DOSP, 02/09/1951, p. 22).
Em Junho de 1953 (DOSP, 06/06/1953, p. 55), o vereador Modesto
Guglielmi relembra da existência de um projeto de lei de sua autoria que ainda
não logrou vir ao plenário sobre os cemitérios, enquanto William Salem afirma
que o longínquo distrito de Perus não tem onde sepultar seus mortos e recorre
a outro município, Franco da Rocha, cuja câmara municipal exara lei proibindo a
9

O histórico apresenta uma parte do trabalho de consolidação das fontes escritas levantadas
pela equipe cujo texto final será apresentado em relatório.
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prática, por falta de espaço. No mesmo mês (DOSP, 17/06/1953, p. 56), Valério
Giuli fala à prefeitura da conveniência da construção de um cemitério em Perus,
em terreno que será doado ao executivo pelos próprios moradores daquela
localidade.
O vereador Armando Zemella, em 1955 (DOSP, 23/04/1955, p. 47) cobra
na plenária providência para que viesse a pauta o projeto de Lei n. 343/53 de
sua autoria, que manda desapropriar uma área de terreno para construção de
um cemitério em Perus, pois tem recebido constantes pedidos dos moradores
da localidade para que o referido projeto seja aprovado o quanto antes. O PL
343 de 07/10/1953, de Zemella, desapropria para fim de ali ser construído um
cemitério o terreno situado na Fazenda Anastácio, em Perus, de propriedade do
frigorífico Armour do Brasil S.A. Em 1955, o PL120 de 27/04, de autoria de
William Salem, cria cemitérios nos subdistritos de Freguesia do Ó, Saúde, verde
e Vila Prudente, no distrito de Perus, e amplia o distrito de Itaquera, dando outras
providências.
Três anos depois, em 1958 (DOSP, 21/03/1958, p. 35) dois pontos em
Perus são veementemente discutidos na plenária da Câmara: a emancipação de
Perus e a necessidade de seu cemitério. Para o vereador Pinheiro Júnior,
estando distante de São Paulo 24km, até hoje Perus não possui o seu cemitério,
apesar de que a câmara municipal, "já em tempos idos", tenha aprovado um
projeto nesse sentido, que mais tarde foi transformado em lei. Até o momento
nada havida sido feito no sentido de ser dado um cemitério a Perus.
Já na década de 1960, a plenária de fevereiro de 1962 (DOSP,
23/02/1962, p. 49) debate sobre a visita de alguns vereadores a local conhecido
como "S da morte", bem junto ao ponto central de Perus. Mortes e inúmeros
desastres teriam havido naquele ponto e tudo poderia ser resolvido com "uma
simples desapropriação". Segundo os vereadores Rio Branco Paranhos e
William Salem, já havia lei sobre o cemitério, desapropriando área de 100 mil m²,
e inclusive já dispunham do "terreno destinado a tal fim". No mesmo ano, em
abril (DOSP, 06/04/1962, p. 55), referente a publicação da PL90 de 04/04/1962,
de autoria de Davino Renato de Oliveira e outros, para ser:
... desapropriada amigável ou judicialmente, a área de terreno de
aproximadamente 100,000 m localizada na Estrada do Pinheirinho,
conforme demarcação contida na planta anexa e situada na vila
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Hungaresa, no Distrito de Perus. A área a que se refere este artigo
destina-se a construção do Cemitério de Perus.

A partir de 1962, o vereador Agenor Mônaco torna-se um dos porta-vozes
mais assíduos para a abertura de um cemitério em Perus. Conforme sua fala em
maio deste ano (DOSP, 03/05/1962, p. 51), tem informação de que o decreto n.
4663/60, que revoga o decreto n. 3245/56, declara de utilidade publica uma área
de 89.250m², situada na estrada de Campinas, destinada justamente ao
cemitério de Perus. E que preocupa-se menos, sabendo que o Executivo atual
tem a preocupação de instalar o cemitério, já que a informação passada por
Carlos Berrini Júnior, em 30 de março, é a de que Perus sente necessidade
urgente de melhoramento dessa natureza.
Em 1963, o vereador Davino de Oliveira conta que visitou o local
destinado ao cemitério de Perus, com alguns amigos e um engenheiro particular,
localizando a área de interesse, mas já sofrendo o projeto com falta de verbas
(DOSP, 30/01/1963, p. 63). Segundo Agenor Mônaco (DOSP, 22/11/1963, p.
57), a lei n. 4875/56 criou, entre outros, o cemitério de Perus, indicando área
destinada a sua instalação com cerca de 128.500 metros quadrados na estrada
do Jaraguá, a mais ou menos 2 km da estação de Perus, em local de fácil
locomoção por carro, segundo as condições apontadas pelo Engenheiro
Pamplona. Diz ele ter, naquele momento na plenária, um croqui que ilustra o
local, contornado em amarelo e que se destina a construção do cemitério,
conforme decreto que autorizou a desapropriação. Por meio do processo n.
33405/57, a municipalidade estaria desapropriando, a Belchior Rodrigues
Moreira de Jesus, uma área de 115.800,00 m² situada na estrada do Jaraguá,
ladeando a referida estrada, que liga São Paulo a Perus, com a área 115,800,00
m² em um dos lados, com o outro 380,25 m² e no outro 270,70 m²
aproximadamente.
Segundo o Decreto nº 42.101, de 19 de agosto de 1957, Belchior
Rodrigues Moreira de Jesus aparece como proprietário de terras na região do
distrito de Perus, possuindo ali, em 1957, um sítio chamado de sitio Vicentinho,
com 48 ha.
Em 1964, Agenor Mônaco afirma que Perus conta com duas áreas a
disposição para construção de seu cemitério, uma da escolha da Sociedade
Amigos de Perus e outra já objeto de medida legislativa (DOSP, 19/08/1964, p.
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72). Um ano depois (DOSP, 02/04/1965, p. 57), Agenor diz em plenária que a
Secretaria de Obras já tem estudo solicitando o cemitério e já teria escolhido o
local exato de sua implantação.
Em setembro de 1965, a área foi declarada de utilidade pública segundo
o decreto 3245/56, existindo ação judicial expropriatória contra a proprietária da
mesma, a Companhia Melhoramentos de São Paulo. Todavia, segundo o
vereador, a área dificilmente seria expropriada, pois além do preço muito alto
dos terrenos naquela área da cidade, a demora no andamento do projeto na
administração anterior fez com que o preço aumentasse de tal modo que as
verbas municipais não poderiam cobrir as despesas (DOSP, 03/09/1965, p. 76).
Vale ressaltar que segundo as Atas da Câmara, 1965 marca um ano de
efervescência do assunto "crematório" na cidade.
Novamente, Agenor Mônaco, no ano seguinte, lembra que houve
declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de uma área
destinada a cemitério em Perus, mas que a área não consubstanciava interesse
da localidade, em especial a Sociedade de Amigos de Perus, comandada por
Fiorello Peccicacco, que solicitam o cemitério, apesar de algum inconveniente
relativo as dimensões do cemitério. Araripe Serpa, secretário de serviços
municipais, fez referência, alegrando Mônaco, à possibilidade de multiplicação
dos cemitérios em São Paulo. Por fim, o vereador afirma que o cemitério de
Perus é de difícil execução e que quanto mais o tempo passa mais cara ficará a
obra, que é de preocupação imediata e urgente de Perus (DOSP, 02/09/1966, p.
56)
Um ano depois, Agenor Mônaco segue cobrando posição sobre o
cemitério, pois os moradores de Perus estavam sendo enterrados em Caieiras,
dada a distância de Perus dos demais cemitérios da cidade (DOSP, 15/03/1967,
p. 37). Em maio de 1967 (DOSP. 31/05/1967, p. 62), uma comissão de justiça
(composta por Marcos Melega, João Brasil Vota, Américo Sagai, José Maria
Marin, Sender Fichiman, Francisco Batista e João Lemos) exara o parecer sobre
o projeto de lei n. 9062, para criação do cemitério em Perus, afirmando que o
projeto não trazia elementos técnicos elucidativos necessários, apontando falhas
que exigiam o pronunciamento do executivo.
Em 1968 (DOSP, 15/03/1968, p. 49), o vereador Monteiro Carvalho afirma
que o cemitério de Vila Alpina tinha estudos adiantados, mas manifesta
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preocupação com o de Perus, pois acompanhou algumas vezes técnicos da
Prefeitura para localizar terreno apropriado e indicá-lo ao setor competente,
porém esbarravam na dificuldade de encontrar área "cuja terra se prestasse para
cemitério".. Em 03/04/1968 aprova-se a PL30, promovida pelo Executivo, no
nome de Faria Lima, que "autoriza a receber, em doação, área de terreno a
avenida Júlio de Oliveira, em Perus, pertencente a Fiorelli Peccicacco". A rua
Júlio de Oliveira é uma continuação da Estrada do Pinheirinho, mas como não
se obteve acesso a totalidade do projeto de lei, não fica clara se sua finalidade
era com certeza para a área cemiterial.
Agenor Mônaco reapresenta o plano do cemitério na Câmara dos
Vereadores, segundo a lei 4875, de 09/01/1956, com área em questão constante
da planta P. 13912-D4, do arquivo do departamento de cadastro, nas dimensões
de 25 x 254,500 m², estabelecendo para a sua desapropriação o caráter urgente,
para efeito de prévia emissão na posse do imóvel citado, e manifesta alegria ao
ver, depois de muito esforço, a brevidade da instalação do cemitério, para que
os moradores não mais enterrassem em Caieiras ou Lapa, agradecendo os
esforços do Brigadeiro Faria Lima.
Em junho de 1968, Monteiro Carvalho comenta, na plenária, sobre o
decreto de desapropriação da área em Perus para receber o cemitério, dizendo
que houve quase uma sondagem total na região para encontrar um terreno
adequado que, apesar de servir, não era o mais aconselhável (DOSP,
04/06/1968, p. 52).
Em 05 de Maio de 1969, o Departamento de Cemitérios - Agrupamento
Planos e Projeto, produz uma planta de projeto para o Cemitério de Perus,
intitulada "Planta de Arruamento Esc. 1:1000", com assinaturas de "(sic) Vicari"
e do desenhista "Denji S.", com 80x100cm10, no qual, dentre outros elementos,
consta construção relativa a "Crematório Eventual", o qual supostamente nunca
fora construído. Igualmente, o arruamento proposto não é o arruamento que se
observa atualmente e em aerofotogrametrias de Perus concernentes aos anos
1970.
Em março de 1971 o Cemitério de Perus é inaugurado na gestão do então
prefeito Paulo Maluf, recebendo os primeiros mortos no mesmo mês, muitos dos

10

Consta no conjunto de documentos publicados pela CPI Vala de Perus, 1992.
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quais entrando já com a alcunha de "desconhecidos". O primeiro sepultamento
realizado em Perus data de 02 de março de 1971, 16 corpos de "desconhecidos"
oriundos da Escola Paulista de Medicina ou da Faculdade de Medicina, dado
que Nelson Pereira, à época funcionário do cemitério, não sabe precisar ao certo
(CPI Perus, 1992). Oficialmente, os primeiros enterramentos ocorrem na porção
ao sul das Quadras 1 e 2 da Gleba 1, a sudeste do Cemitério.
Como será apontado mais a frente, a dinâmica de crescimento parte de
sudeste para sudoeste e para sul, de modo geral. Segundo o senhor Bráulio
Araújo Miranda, pedreiro do Cemitério Dom Bosco desde 1971, após a
inauguração, os sepultamentos tiveram início pela quadra 1, com a maioria dos
casos vindos do IML, encaminhados em lotes (cerca de dez por vez), onde
predominavam desconhecidos (CPI Perus, depoimento de Bráulio Araújo
Miranda, 1992),
Nos anos de 1970, reportagens são publicadas em jornais de grande
circulação de São Paulo com indicações sobre Perus. Na Folha de S. Paulo, por
exemplo, diversas reportagens são publicadas sobre desconhecidos ou
indigentes em Perus, assim como desaparecidos políticos. Há inclusive
indicações de enterramento como "indigentes" de pessoas com identidade
comprovada, como é o caso de José Teixeira de Assim, morto no Brooklin e
enterrado em Perus (Folha de S. Paulo, 27/07/1972, p. 12).
Outro caso bastante conhecido e citado pelos coveiros do cemitério é o
do "famoso" Assis, morto pelos policiais em Santo Amaro no município de São
Paulo, que foi enterrado como indigente no ano de 1971 (CPI Perus, depoimento
de João Aparecido André, 1992).
Ruth Márcia de Oliveira, 15 anos de idade, faleceu a caminho do Pronto
Socorro da Mooca com inúmeras fraturas no crânio. Seu corpo foi para o IML e,
embora conhecida, foi enterrada como "desconhecida" no cemitério Dom Bosco.
Presa em novembro de 1973 pela Ronda, segundo reportagem do jornal Folha
de S. Paulo, foi barbaramente espancada pelo carcereiro Lenine Alves Diniz.
Muitos casos referentes aos periódicos concernem a desaparecidos políticos,
como Hirohaki Torigoe em O Estado de S. Paulo, de 20/01/1972, p. 22.
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Ruth Márcia de Oliveira, reportagem do jornal Folha de São Paulo de 9 de
dezembro de 1973

Notícia do tiroteio que matou a Hirohaki Torigoe no Estado de S. Paulo, de
20/01/1972, p. 22

A partir da documentação levantada nota-se um grande universo de
desaparecimento via burocracia, que arrancavam das pessoas suas identidades,
seus nomes, pessoas cujos nomes eram conhecidos pelos médicos legistas e
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órgãos públicos, mas ainda assim eram enterrados como "desconhecidos". A
publicidade a seguir mostra uma "vala comum" no ano de 1973, pela Folha de
S. Paulo. Todavia, ressalva deve ser feita uma vez que "vala comum" e "covas
individuais" são frequentemente confundidas.

Folha de S. Paulo, 15/10/1973
Em 05 de Junho de 1971, Ephraim Campos11, vereador crítico e contrário
a instalação dos crematórios nos cemitérios da cidade de São Paulo, chega a
dizer, na Câmara dos Vereadores, que a instalação de fornos crematórios em
São Paulo lembra atitudes nazistas, em um discurso cheio de duplo sentido ("os
fornos crematórios cheiram mal", como algo de desconfiança):

11

Ephraim de Campos foi médico e vereador pelo MDB em São Paulo, na década de 1970; foi
incluído em um Inquérito como acusado de envolvimento com o Partido Comunista. Foi acusado
de “Tentativa de subversão e agrupamento perigoso à segurança nacional. Classificação do
crime alterada na sentença para agrupamento paramilitar, permanecendo a tentativa de
subversão e o agrupamento perigoso à segurança nacional”. Com 55 anos de idade foi preso
por cinco meses numa solitária e diante das torturas que ouviu e viu, assinou folhas em branco
do
que
viria
a
se
tornar
o
seu
depoimento/confissão.
http://ultimato.com.br/sites/dignidade/2014/04/02/ditadura-numeros-e-nomes/
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Em 08/02/1972, a PL2 é aprovada, promovida pelo Executivo em nome
de Figueiredo Ferraz, que estende as disposições da Lei nº 7179, de 17/09/1968,
regulando a concessão de terrenos em diversos cemitérios, como o Dom Bosco,
bem como ampliações de área que vierem a ocorrer nas "necrópoles existentes".
A partir daí as notícias sobre o cemitério tornam-se mais escassas no DOSP,
reaparecendo em 1973 (DOSP, 13/03/1973, p. 79) como reclamação sobre a
necessidade de instalar cercas ali, pois uma empresa fora contratada, mas não
terminou e ainda abandonou os serviços.
Segundo Pedro Batista de Casperi, que trabalhou no cemitério entre 1971
e 1976, no final do ano de 1975 recebeu ordens do administrador do cemitério,
Rubens Vieira, para exumar corpos sepultados na quadra um e dois, e após
colocação individual em sacos, foram todos recolhidos em sala da Administração
até início de 1976, quando fora determinado que se abrisse uma vala no interior
do cemitério onde foram reinumados em sacos etiquetados.
Segundo João Aparecido André, que trabalhava no cemitério a época,
vindos do IML e Escola Paulista de Medicina (atual UNIFESP), foram exumados
em sacos plásticos etiquetados, ao que lhe parecia para serem cremados, e após
certo período, foram todos, mais de mil, postos na vala comum, com
conhecimento de todos os servidores.
Dilermando Lavrador Filho foi convidado no final de 1970, para organizar
(administrador) o cemitério de Perus, com corpos precedentes da Escola
Paulista de Medicina (indigentes) e do IML, para implantação de novo sistema
de sepultamento. Foi dele a ordem para exumar corpos das quadras um e dois
e subseqüentes inumação na vala interna do cemitério. Rubens José Vieira,
sucessor na administração de Dilermando, foi quem deu ordem para as
reinumações dos corpos que estavam abrigados em sala da administração do
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cemitério. Carlos Eduardo Giosa, diretor do departamento de cemitérios da
prefeitura à época, foi quem deu autorização para abertura do "ossário
subterrâneo", uma vez que decorridos 3 anos e 1 mês, a exumação é
obrigatória12.
Em 1976, teria sido aberta uma vala, a vala comum, alinhada ao terceiro
escaloneamento da terraplanagem da construção do cemitério, com direção SWSE, com a maioria das exumações advindas das Quadras 1 e 2 da Gleba 1, mas
não só, como pode ser averiguado nos livros de sepultamento do Cemitério. A
vala não possui documentação e corresponderia às exumações sem destino
constantes do cemitério de Perus.
Em 1979, o administrador do cemitério Antônio Pires Eustáquio fica
sabendo da vala através de conversas com os coveiros e vai até o local com
uma "sonda", ferramenta utilizada para sentir a profundidade do que foi cavado.
Foi então que ele consegue notar as dimensões da vala13. No mesmo ano, o
irmão do desaparecido Flávio Molina, enterrado com nome falso de Álvaro Lopes
Peralta, Gilberto Molina, consegue autorização para abrir a vala, onde encontram
alguns sacos, cuja quantidade varia, nos relatos, de cindo a dez, sem qualquer
etiqueta ou forma de identificação. Esta teria sido a primeira abertura da vala
após seu fechamento em 1976.
No que concerne a informações da paisagem atual do cemitério, é
possível notar claramente que os lados norte e oeste do terreno quase
sobrepõem-se às linhas de coordenadas UTM, parecendo indicar que a área fora
georreferenciada e, portanto, planejada. Atualmente, o terreno do cemitério está
implantado em paisagem acidentada, sendo o acesso possível apenas pelos
lados sul e leste, por onde passa a estrada do Pinheirinho, já que os lados norte
e sul acabam em drenagens em vales bastante encaixados. O cemitério fora
visivelmente terraplanado para sua instalação, ação que constrói três patamares
de escalonamento, sendo que a vala de Perus alinha-se paralelamente ao último
corte, próxima ao mesmo, inviabilizando sua visão das partes mais altas (e,
portanto da entrada) do cemitério.

12

Relatório IP n. 10/90, SENSP, Polícia Civil, Terceira Delegacia seccional de Policia do DECAP.
20 01 1993
13
Entrevista com Antonio Pires Eustáquio (2014).
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Os procedimentos para exumação no cemitério Dom Bosco, segundo
depoimentos contidos na CPI de Perus (1992), são:aqueles que não são levados
pela família, após os três anos, os ossos são tirados, escava-se a sepultura e é
enterrado novamente em um nível mais abaixo. Coloca-se uma camada de terra
e por cima, um outro corpo. Segundo Nelson Pereira, à época coveiro do
cemitério de Perus, os ossos eram colocados dentro de um saco plástico e
coloca-se a identificação por dentro e por fora (CPI Perus, 1992). A identificação
era feita em um cartão de papel não plastificado. Por fora este cartão era
amarrado a um barbante. No momento em que foi feita a inumação na vala de
Perus, muitos já não possuíam o cartão de identificação fora (CPI Perus,
depoimento de João Aparecido André, 1992).
Entre a década de 1970 e 1980, Antônio Pires Eustáquio, antigo
administrador do cemitério passa a realizar as buscas nos livros de registro de
entrada do cemitério Dom Bosco junto com familiares, entre eles, Gilberto
Molina.
Em 1979 Gilberto Molina, irmão de Flávio Carvalho Molina, enterrado
com o nome falso de Álvaro Lopes Peralta, esteve no cemitério e
obteve a confirmação. O próprio administrador autorizou a abertura
com a ajuda de operadores e de uma retroescavadeira. Na ocasião
foram encontrados alguns sacos com ossadas sem qualquer tipo de
identificação.
Hespanha, 2012

Onze anos depois, o repórter Caco Barcellos, investigando a atuação da
polícia em São Paulo, a partir da documentação do Instituto Médico Legal (IML)
e também das frequentes visitas que realizava ao cemitério Dom Bosco,
redescobre a vala a partir de conversas com o administrador do cemitério e
passa a pesquisar junto com Suzana Lisboa, a documentação dentro do Instituto
Médico Legal, as requisições de exame com a letra “T” em vermelho.
Eu cruzei com o administrador do cemitério que me convidou para me
afastar e ir ao fundo do prédio da administração. Fomos até as covas
porque ele queria me contar uma história que pretendia contar já há
bastante tempo. Ele contou-me que havia sido testemunha da abertura
de uma grande vala nos anos 70, onde teria sido colocada uma
quantidade muito grande de ossadas. Ele calculava alguma coisa por
volta de 1.500 ossadas. Isso teria sido feito por parte dos homens da
repressão política daqueles anos e ele guardava aquele segredo há
muito tempo.
Barcellos, 2001
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A abertura da vala no dia 04 de setembro de 1990, alcança enorme
repercussão na imprensa. Com o apoio da então prefeita Luíza Erundina, é
criada a Comissão Parlamentar de Inquérito das Ossadas de Perus e os restos
mortais retirados da vala são levados para o Departamento de Medicina Legal
da UNICAMP. É neste período que se assina um Convênio entre o Estado de
São Paulo, o Município de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas,
com o intuito de proceder à perícia das ossadas humanas encontradas14.
Importa salientar que as mesclas que se observa hoje nas caixas devem
ter começado quando da primeira exumação, ainda nos anos de 1970, que
provavelmente uniu ossos de diferentes pessoas. A abertura da vala, nos anos
de 1990, teve fundamental importância política e simbólica, em especial aos que
tantos anos lutaram por materializar e tornar pública a verdade sobre a vala
clandestina de Perus. O processo de retirada dos sacos com ossos pelos
funcionários da prefeitura e legistas fora realizado sem metodologia apropriada,
resultando em aumento do grau de fragmentação, quebras (observa-se nos
ossos quebras por picaretas e pás) e mesclas, já que não só os sacos originais
tinham em parte se degradado sob ação do solo, enterrados, como estavam
abertos, acarretando na queda de ossos pequenos, como vértebras, falanges e
costelas. Os sacos eram rasgados em superfície e substituídos por outros,
empilhados e lacrados em novos sacos, carregados por carrinhos de mão, o que
deve ter aumentado as quebras e também criado um ambiente úmido, já que
muitos dos ossos haviam absorvido a umidade do solo, que colabora para a
proliferação de mofo e fungo.

Troca de saco plástico realizada por funcionários da prefeitura no cemitério.
Registro audiovisual do processo de abertura da vala.
Fonte: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

14

Documento assinado em 22/11/1990 pelas três entidades envolvidas.
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.

Registro audiovisual do processo de abertura da vala.
Fonte: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

Com a Unicamp, três formas de numerar e controlar os conjuntos ósseos
foram utilizadas: uma que consistia na perfuração de ossos ou na atadura com
arames e barbantes de argolas metálicas com números em baixo relevo. As
argolas, todavia, possuíam teor de ferro e enferrujaram no ambiente úmido das
caixas. Outra forma foram as etiquetas criadas pelo Serviço Funerário Municipal
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a época e posteriormente, em agosto de 1995, etiquetas à canetinha
preenchidas pela Unicamp. Ambas as etiquetas degradaram com a umidade,
além de estarem misturadas ou não corresponderem sempre ao número das
caixas, quando não estão ausentes, invalidando o processo de ordenação e o
significado da numeração.

Etiqueta degradada por traça. Crédito da foto: Jacob Gelwan

Anel de identificação enferrujado das análises empreendidas pela UNICAMP
Crédito da foto: Douglas Mansur
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Nas caixas, os ossos estão envoltos em sacos de algodão, de tecido
sintético, sacos pretos plásticos descartáveis de lixo e sacos branco plásticos de
lixo hospitalar. Alguns dos sacos foram reutilizados, gerando dupla numeração
nas caixas. Os sacos de tecido sintético aderiram à superfície dos ossos,
necessitando procedimento para descolá-los.

Tecido aderido ao osso.
Crédito da foto: Douglas Mansur, 2014.

Neste momento, amostras de ossos e de material genético de familiares
são enviados para Minas Gerais e para a Alemanha (Ação Civil Pública, 2009),
sem documentação que descreva, ao certo, o que ocorreu com as amostras
ósseas, se retornaram às suas caixas e de que caixas foram retiradas.
A partir de 2001, com a transferência das caixas para São Paulo e a
interrupção do processo na Unicamp, as mesmas ficam acondicionadas no
columbário do Cemitério do Araçá, a serem analisados pela Universidade de São
Paulo (USP). Neste caso, amostras de ossos e material genético foram enviados
para a Colômbia e para a Inglaterra (CEV Rubens Paiva, 2013; Ação Civil
Pública, 2009), com escassa informação, até o momento, dos resultados, do que
ocorrera com as amostras, se as partes ósseas retornaram ao país, se
retornaram às suas caixas correspondentes, e de que caixa saíram. Também
não está claro quais os procedimentos de custódia que permitem a validação
das amostras.
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No cemitério do Araçá, o columbário que guardou as caixas por muitos
anos é edifício não utilizado pelo próprio serviço funerário por possuir problemas
com umidade, circulação de ar e saída de gases, assim como ser aberto em
algumas partes, tornando-o suscetíveis a entrada de água da chuva. Com isto,
caixas estavam com alguma água acumulada em cima e mantidas úmidas,
mesmo lacradas em nichos fechados com concreto, para maior segurança,
quadro encontrado pela EAAF e pela PF quando da abertura de nichos pontuais
para análise de 21 caixas em 2013. Diante do relatório produzido, a Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) de São Paulo, realizou
adequações para retirada das caixas que estariam nos nichos superiores, área
mais suscetível, e as realocou em outros nichos do mesmo columbário.

2.5.

Histórico do Cemitério de Perus pela cartografia

O cemitério de Perus recebe seus primeiros mortos, desconhecidos ou
com nomes próprios (falsos ou verdadeiros), segundo os livros de sepultamento
presentes em seus arquivos, em março de 1971. A cartografia encontrada até o
momento dá alguns detalhes de sua implantação e crescimento somada aos
demais dados já coletados extensivamente pela comissão de familiares e por
outras fontes
Vale resgatar a planta de 1969 (Fonte: Cemitério de Perus. Planta de
Arruamento. Escala 1:1000. Departamento de Cemitério. Agrupamento Planos e
Projetos, 1969) presente nos documentos da CPI Vala de Perus, referente a um
projeto aparentemente não implantado para o cemitério de Perus, com
arruamentos, planialtimetria e a presença de algumas estruturas edificadas,
como um crematório com a legenda "crematório eventual". Na planta, é possível
notar duas áreas cuja topografia é bastante distinta do que se vê atualmente,
sugerindo, em teoria, terraplanagem; uma delas sobrepõe-se área da vala.
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Sobreposição de imagem atual com a planta de 1969. Notam-se duas
áreas cuja planialtimetria é distinta atualmente. Autor: Tiago Atorre.

Zoom na porção da planta onde costa "Crematório Eventual"
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Os estudos de planialtimetria no terreno são de extrema importância, uma
vez que auxiliam na compreensão da implantação da vala comum, que está
alinhada NE-SO com um dos cortes do terreno, além de abrir possibilidades para
compreensão de processos tafonômicos dos remanescentes ósseos, tanto na
vala como nas covas individuais de onde vieram, já que o cemitério de Perus
está em encosta (por exemplo, percolação de água e movimentação de
sedimento), delimitado a norte e a oeste por pequenos vales onde estão
presentes drenagens. Com escalas menores, seria possível notar nuances de
alterações em superfície do terreno, indicando covas e valas não observáveis in
loco ou por aerofotogrametrias, a exemplo de estudos de microtopografia.
De qualquer forma, os perfis abaixo permitem compreender a implantação
do cemitério na paisagem.

778m
Cemitério de Perus
736m
Drenagem
Corte N-S, linha reta entre as coordenadas UTM 23 K 321751 7413680 a 23
K 321872 7410655 9 (Fonte: Google Earth, 2014)

776m 767m
760m
Cemitério de Perus
Drenagem

Drenagem

Corte E-W, linha reta entre as coordenadas UTM 23K 320915 7411939 a
23K 322881 7411978 (Fonte: Google Earth, 2014)

Apesar de a planta de 1969 apresentar formato interno bastante distinto,
seus contornos são equivalentes as aerofotogrametrias e outras plantas do local,
indicando que a área já havia sido selecionada no final dos anos de 1960, e
planejada (visto que as quinas dos limites do cemitério estão alinhadas com o
grid UTM, indicando seu georreferenciamento prévio).
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Autor: Tiago Atorre

As aerofotogrametrias a seguir foram obtidas a partir da empresa Base
Aerofotogrametria e Projetos S/A que gentilmente cedeu as mesmas através dos
pedidos de Ivan Seixas e Adriano Diogo da Comissão Estadual da Verdade
“Rubem Paiva”. As imagens foram cortadas devido a sua escala e se referem
aos anos de 1972, 1973, 1974, 1977, 1980-81 e 1986.

197215

197316

15

197417

Fotografia aérea. Obra O-189. Escala 1:25000. ano 1972. Base Aerofotogrametria e Projetos
S.A.
16
Fotografia aérea GEGRAN, 4447. Escala 1:8000. 23 FEV 73. Base Aerofotogrametria e
Projetos S.A.
17
Fotografia aérea 1466. Escala 1:6000, 1974. Base Aerofotogrametria e Projetos S.A.
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197718

1980-198119

198620

Alguns pontos ficam bastante evidentes nas imagens. As árvores que hoje
ornam o cemitério foram plantadas em algum momento entre 1974 e 1977,
momento de criação da vala, reduzindo, inclusive a possibilidade de visibilidade
aérea. A implantação do cemitério já dividira o terreno em três glebas, sentido
Sul-Norte, sendo que a ocupação teve início, aparentemente, a partir da porção
SW (atuais Quadras 1 e 2 da Gleba 1), seguindo para E (atuais Quadras 3 e 4
da Gleba 1), então para a Gleba 2 e para a porção NE da Gleba 3.
Planta com quadras da gleba 1 e indicação das demais glebas, atualmente

18

Fotografia aérea FX.14-0311-10-06-77-SNM-EMPLASA-SCM. Escala 1:8000. Base
Aerofotogrametria e Projetos S.A.
19
Fotografia aérea 515, Escala 1:35000. Base Aerofotogrametria e Projetos S.A.
20
Fotografia aérea ELETROPAULO/SABESP/EMPLASA 12/09/86. Escala 1:10000.FXIII n. 40.
Base Aerofotogrametria e Projetos S.A.
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Gleba 3

Gleba 2

Gleba 1

1:200

Movimentos de expansão das áreas ocupadas do cemitério

Quadra 2

Quadra 3

Quadra 4
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Em

detalhe,

algumas

imagens

trazem

dados

curiosos.

A

aerofotogrametria de 1973 é particularmente clara em muitas variações de
tonalidade. O zoom a seguir mostra um retângulo com cerca de 15m de
comprimento por 2m de largura próximo ao local onde estava a vala clandestina.
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Abaixo, a mesma imagem de 1973 com destaque para pequenos retângulos
alinhados similares a covas, quiçá supostamente abertas.

Dez covas abertas em meio a Gleba 2, ainda
ausentes seus arruamentos e alinhamentos

Cinco covas abertas. Nota-se as linhas que delimitam possivelmente
os terrenos das sepulturas na Quadra 3 da Gleba 1
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3. A prospecção geofísica para compreensão do processo de abertura
da vala clandestina

Nos dias 22/09/14, 26/09/14 e 09/10/14 sob supervisão do Laboratório de
Arqueologia Regional do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de
São Paulo, fora realizada etapa de prospecção geofísica, não interventiva, na
área sobreposta e adjacente a onde estava a vala clandestina de Perus e, hoje,
um monumento21.
O objetivo destes levantamentos foi o de adquirir dados preliminares de
modo a testar o potencial de aplicação do radar de penetração de solo, também
conhecido por GPR ou georradar, na prospecção de elementos que levassem a
elucidar os fatos que ocorreram na área, no passado, e cujos indícios podem
figurar em subsuperfície. Também tinha-se como prerrogativa a necessidade de
gerar documentação sobre o campo, isto é, sobe a vala e o local onde esteve,
tendo em vista a ausência de registro do processo de abertura da mesma levado
a cabo nos anos 1990.
Tal ausência problematiza questões referentes a aspectos da própria vala
que levantavam dúvidas insanáveis tendo em vista a falta de dados necessários
para tal (qual sua profundidade, tamanho, a relação entre os sacos e possíveis
camadas e episódios de deposição semelhantes ou distintos, os limites e
contornos da própria vala, se fora inteiramente escavada e como comprová-lo,
etc.). A produção de documentação dá passos importantes contra a
desmaterialização imposta pelo desaparecimento e pelo silenciamento das
histórias e episódios relativos ao cemitério de Perus.
Para tanto foram realizados dois tipos de levantamento com o georradar
(utilizando GPR + RTK), auxiliados por fotos áreas adquiridas por um drone a
baixas altitudes, assim como um levantamento planialtimétrico guiado pelo
sistema GNSS-RTK.
Abaixo, a imagem, obtida pelo drone, da área investigada:

21

Este texto fora retirado e adaptado do Relatório das prospecções geofísicas realizadas no cemitério
Dom Bosco, no bairro de Perus, São Paulo. Relatório 1, de autoria de Tiago Attorre, LAR/MAE/USP, e
Rafael de Abreu e Souza, SDH/PR.
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Área imageada em detalhe (Coordenadas UTM - Sirgas 2000).

Delimitou-se um grid de 48 x 52 metros na porção sul do Cemitério Dom
Bosco, em área adjacente à vala aberta em 1990. O levantamento geofísico foi
composto de 68 linhas que cobriram 2.416 metros lineares de terreno,
imageando uma área de 2.496m².
Os parâmetros de aquisição não visaram modelar alvos específicos, mas
sim reconhecer áreas de possível interesse para posteriores investigações.
Nesse tipo de abordagem, delimita-se uma área que seja alinhada ao sistema
de coordenadas, nesse caso a Universal Transversa de Mercator (UTM),
procurando distribuir as linhas da melhor forma possível dentro dessa área, muito
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embora tal distribuição tenha de se adaptar às condições de arraste das antenas,
que nem sempre estão presentes.

Mesma área representada na figura anterior com indicação dos elementos
presentes no terreno

Pode-se notar que a localização da antiga vala, onde hoje se encontra o
monumento, ficou muito próxima do canto direito da área imageada. Além disso,
estão presentes, no canto superior esquerdo, parte de uma das ruas internas do
Cemitério, deixada propositalmente dentro do grid para fins de documentação do
levantamento geofísico, pois, a rua interna ficou muito bem demarcada nos
dados e serviu de guia espacial no momento da interpretação dos dados.
A representação a seguir mostra o resultado de corte em planta do terreno
prospectado aos 35cm de profundidade, na qual ficaram visíveis 3 "anomalias".
A anomalia C refere-se ao ossário ainda em uso; a anomalia A, talvez a uma

www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte I - A Formação do Grupo de Antropologia Forense para Identificação
das Ossadas da Vala de Perus

compactação de solo, com cerca de 8m de diâmetro; a anomalia B, a uma grande
mancha com cerca de 6x11m que segue até os 1,75m de profundidade.

Ossário

Monumento

Mapa com anomalias identificadas a partir dos 35cm de profundidade
aproximadamente

A representação a seguir indica pontos localizados em subsuperfície
próximos da vala. A questão aqui é que os mesmos estão alinhados no sentido
da própria vala, dando impressão de continuidade.
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Monumento

Mapa da área com localização de eventos pontuais de interesse. O
retângulo vermelho sugere a linearidade e paridade dos eventos com o
alinhamento do monumento.

Tendo em vista os dados apresentados neste relatório, tem-se que:

1. Há eventos na área envoltória ao local da antiga vala, dos quais:

a)

um primeiro(reflexão C) refere-se ao ossário construído a época da

própria abertura da vala, como é possível observar por algumas imagens
da época (figura 27);
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b)

um segundo (reflexão A) que pode remeter a evento prévio a

própria existência do cemitério, como um antigo arruamento, dando pistas
do uso da área anterior à abertura do Dom Bosco;
c)

um terceiro evento (reflexão B), de maior porte, cuja interpretação

é complexa, mas cujo formato parece estar entre oval e retangular, com
11m de comprimento e que se prolonga até, ao menos, 1,75m de
profundidade. Seu conteúdo é desconhecido;
d)

Um grande evento relacionado a possível aterramento da área,

concernente, quiçá, a uma terraplanagem, que pode estar relacionada a
implantação do cemitério ou a processo de espalhamento de terra sobre
uma superfície anterior.

2. Há eventos na área adjacente e contínua à antiga vala, os quais estão
alinhados, longitudinalmente, ao que seria seu antigo formato (delimitado, em
tese, pelo monumento que hoje ali está), dando a impressão de continuidade da
própria vala ou de fenômeno associado a mesma, levantando as seguintes
questões:

a)

os eventos observados em subsuperfície podem relacionar-se às

marcas da abertura da vala nos anos de 1990, o que acarreta no fato de
o monumento não representar, com exatidão, a vala em comprimento
(portanto, a vala seria maior do que os cerca de 23m ali representados);
b)

os eventos observados em subsuperfície podem relacionar-se:
a porção da vala não escavada (portanto, com possibilidade de

remanescentes ósseos ainda no local);
a uma continuidade da vala não conhecida(portanto com conteúdo
desconhecido, podendo conter ou não remanescentes ósseos);
a evento relacionado a ela, semelhante em seu formato,
proximidade e relação estratigráfica,mas cuja informação e conteúdo é,
de qualquer modo, desconhecido;

Tendo em vista a ausência de documentação até o momento referente à
morfologia da vala e aos detalhes de sua abertura, a equipe não consegue
afirmar com exatidão quais as dimensões da vala, se a abertura dos anos de
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1990 realmente incidiu sobre seus limites ou se essa intervenção, à época, fora
arbitrariamente sobreposta a mesma, ou, ainda, se a vala fora integralmente
aberta e se todos os remanescentes e partes ósseas foram exumadas. O
desconhecimento do terreno ao redor também impede que se diga o que são os
eventos próximos observados e qual sua relação com a própria vala. Por isso,
propõe-se uma intervenção prospectiva para confirmação das lacunas, dúvidas
e refinamento de dados não coletados ainda possíveis de análise pela
arqueologia.

4. O transporte e os procedimentos de organização das caixas no
laboratório

A Superintendência do Serviço Funerário Municipal, a qual detém a
custódia dos restos mortais da Vala Clandestina do Cemitério de Perus, alocadas
temporariamente no Ossário Geral do Cemitério do Araçá, responsabilizou-se
pelo translado das caixas, com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, responsável pela política de direito à memória e à
verdade no executivo municipal.
Todo o trabalho teve acompanhamento das entidades signatárias do
acordo de cooperação e por representantes da sociedade civil, além da equipe
de especialistas em arqueologia e antropologia contratados pela SDH/PR, que
integram a equipe do trabalho científico.
Para que as ações fossem executadas com garantia de integridade,
preservação e segurança dos materiais durante a transferência de custódia com
a devida transparência e compartilhamento de responsabilidades, foi necessária
a elaboração de um Plano de Trabalho detalhado, envolvendo diversos agentes
e com a cooperação de todas as instituições envolvidas.
No primeiro dia do transporte estavam presentes representantes da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e da Superintendência do Serviço
Funerário Municipal da Prefeitura Municipal de São Paulo, da Universidade
Federal de São Paulo, da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo
“Rubens Paiva”, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos
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Políticos, do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça que da mesma
forma acompanharam e documentaram o trabalho.
As ações de transferência de Custódia e Translado das Caixas contendo
os remanescentes ósseos do Caso Perus foi elaborado em etapas, de acordo
com as ações de reforma e preparação do Laboratório do Centro de Arqueologia
e Antropologia Forense (CAAF). A primeira etapa ocorreu entre os dias 10 e 11
de Setembro e contemplou o transporte de 411 caixas correspondentes 30
nichos. O transporte foi realizado em 9 viagens, sendo 5 no primeiro dia e 4 no
segundo, de acordo com a capacidade de cada veículo (Peugeot Boxer Van /
Iveco Van).
A abertura dos nichos e retirada das caixas foi documentada com
fotografias e preenchimento de planilhas, que compõem a Ata de Transferência
de Custódia. Cada caixa recebeu uma etiqueta com seu número de identificação,
foi ensacada e recebeu um lacre. Na chegada ao laboratório foi realizado a
retirada dos sacos e lacres, foram limpas e conferidas cada uma das caixas de
acordo com a ata preenchida. Após a conferência todas as caixas foram
acondicionadas em arquivos deslizantes de forma que não necessitariam ser
empilhadas.

Colocação das etiquetas, sacos e lacres para realização do transporte.
Crédito das fotos: Douglas Mansur Jacob Gelwan

Além das caixas vindas do Ossário Geral do Cemitério Dom Bosco em
Perus, também foram transferidas para o laboratório as 22 caixas que estavam
custodiadas sob a responsabilidade da Polícia Federal e depositadas no IML/SP.
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Resultante desta primeira etapa de translado, conta-se atualmente com
433 caixas de remanescentes ósseos. O restante das caixas depende da
finalização de obras no laboratório onde estão depositados e ainda não fora
realizado.

Conferência e limpeza das caixas para acondicionamento.
Crédito das fotos: Douglas Mansur Jacob Gelwan

Acondicionamento das caixas.
Crédito das fotos: Douglas Mansur Jacob Gelwan

A sala onde estão acondicionadas as caixas foi adaptada para garantir a
guarda ordenada, maior capacidade de armazenamento e a segurança
necessária que o projeto exige. A sala é equipada com um arquivo deslizante,
composto por 7 estantes, sendo 1 fixa com acesso único e 6 deslizantes com
acesso pelos dois lados. O arquivo possui sistema de tranca única para os
acessos internos, e portas com chaves para os externos.
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A sala também possui equipamento para monitoramento da umidade
relativa e temperatura e o acesso é restrito através de porta com senha
mecânica.

Retirada das caixas para início do processo de limpeza, Patrícia e
Luana, respectivamente.
Crédito das fotos: Douglas Mansur e Jacob Gelwan

As prateleiras foram adaptadas ao tamanho das caixas e a sequência do
acondicionamento ocorreu de acordo com a retirada do veículo e limpeza
anterior

a

entrada

na

sala

de

acondicionamento.

Essa

opção

por

acondicionamento aleatório se deveu ao fato de que as caixas transportadas não
mantêm uma sequência numérica específica, desde que foram acondicionadas
no Ossário do Cemitério do Araçá aparentemente de forma aleatória. Assim, ao
final do transporte das caixas foi elaborada uma planta baixa da organização das
caixas na sala para facilitar sua localização.
As estantes foram numeradas de 1 a 13, sendo divididas em lado A e B
cada uma, como pode ser observado nas figuras 1 e 2 abaixo:
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Planta baixa das estantes na sala de acondicionamento.

Figura 2: Organização das caixas nas estantes.

Aspecto da sala após o transporte e acondicionamento das caixas nos dias 10
e 11 de Setembro de 2014.
Crédito das fotos: Douglas Mansur e Jacob Gelwan

Para o transporte das caixas foram elaboradas etiquetas que foram
afixadas no lado externo da caixa, para garantir que no manuseio e limpeza não
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se perdesse o número correspondente a caixa, já que estavam escritas a
canetas vermelha na tampa. Estas etiquetas referentes ao transporte estão
sendo mantidas, mesmo após a abertura e limpeza no laboratório, porém
afixadas na tampa. Após o término da análise, a caixa recebe uma nova etiqueta,
na qual consta a identificação do projeto, o código da caixa e sua localização na
sala de acondicionamento.
A etiqueta utilizada no transporte apresenta o código da caixa de acordo
com sua localização no Cemitério do Araçá, CA-N47-Cx 137, no qual CA indica
Cemitério do Araçá, N47 é a indicação do Nicho onde a caixa estava dentro do
Ossário Geral e Cx é o número correspondente a caixa. Porém, optou-se para o
processo de trabalho no âmbito do Grupo de Trabalho Perus utilizar apenas o
número da caixa na seguinte composição, GTP-0137, assim, o número da caixa
permanece o mesmo para facilitar sua associação à documentação já existente,
assim como não gerar dúvidas quanto a sua origem. Na arqueologia quando se
classifica um vestígio utilizando sua localização, essa localização é a de onde
esse vestígio foi localizado. No caso das ossadas a sua origem é o Cemitério
Dom Bosco em Perus, sendo o Cemitério do Araçá um depositário temporário
dos remanescentes ósseos.
Cada caixa ao ser aberta é detalhadamente documentada, com fotos e
preenchimento de fichas, sobre o conteúdo de cada uma delas e a forma como
foram acondicionados. A caixa é devidamente limpa com água e retirada as fitas
adesivas, quando possível. Ao final da análise, o conteúdo é organizado por tipo
e tamanho, colocados em sacos e então devolvidos as caixas. Importante
destacar que foram realizadas solicitações para substituição das antigas caixas
provindas da UNICAMP e dos materiais necessários para o acondicionamento
dos remanescentes humanos.
A organização adotada para a documentação referente ao Grupo de
Trabalho Perus foi baseada em procedimentos estabelecidos pela Gestão
Arquivística e pensada de acordo com os tipos de documentos gerados pelo
projeto. Para definição dos procedimentos foi necessário conhecer o universo
presente no projeto e as diversas atividades que se relacionam neste universo e
os tipos de documentos produzidos e utilizados.
A documentação referente às caixas de remanescentes ósseos são
compostas de documentos produzidos em etapas anteriores e documentação
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que está sendo gerada nesta etapa de acordo com o conteúdo observado em
cada uma delas. A documentação física destas caixas é padronizada de acordo
com a numeração de identificação de cada uma delas. Foram elaboradas
planilhas que auxiliam na organização dos documentos e do acervo das caixas
que são diariamente complementadas, facilitando o acesso aos dados.
Cada pasta é identificada por seu código, composto pela sigla GTP
referente ao Grupo de Trabalho Perus, e o número correspondente a caixa,
mantendo sempre uma sequência de quatro dígitos após um traço, como
podemos ver nas fotos a seguir:

Organização das pastas referente a cada caixa de remanescente ósseo.
Crédito da foto: Luana Alberto

O conteúdo das pastas segue a mesma sequência:
- Documento de Cadeia de Custódia;
- Formulário de Limpeza dos Esqueletos;
- Etiquetas de Apoio aos Procedimentos;
- Documentos referentes à análise realizada pela Unicamp
Cabe destacar que esta documentação varia de acordo com os
procedimentos realizados na época: as caixas foram classificadas em 4
tipos, de acordo com o estado de preservação dos remanescentes.
- Fichas de Análises
As fichas de análises utilizadas se diferenciam a partir da configuração de
cada conjunto ósseo, porém algumas fichas se mantem para todas as
caixas;
- Etiquetas encontradas nas caixas
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As etiquetas de identificação antigas das caixas presentes no meio dos
remanescentes são fotografadas e armazenadas provisoriamente nas pastas.
Para acondicionar de forma correta é necessário primeiro definir qual objetivo
temos com relação a este documento, se ele é visto como parte do conteúdo das
caixas e será novamente retornado a ela, é necessário um acondicionamento
apropriado para mantê-lo junto aos outros materiais, se ele for definido como
documento a ser arquivado independente, o acondicionamento apropriado será
diferente.
Cada caixa, além da documentação física apresenta também uma
documentação digital onde são organizadas as fotografias e fichas digitalizadas
e outros documentos quando existentes.

5. Procedimentos de limpeza e etapas do trabalho em laboratório

Pautados no relatório produzido pela Equipe Argentina de Antropologia
Forense sobre o estado de preservação e acondicionamento dos remanescentes
humanos (EAAF, 2013) e nos trabalhos desenvolvidos pela Equipe Peruana de
Antropologia Forense (EPAF) responsável pela produção dos protocolos de
limpeza e cadeia de custódia que detalham os procedimentos tomados nesta
etapa do processo22.
De modo bastante geral, as atividades de limpeza têm como objetivo
preparar os remanescentes para análise, tendo em vista que muitos estão
mofados, com fungos, úmidos, possuem pupas de inseto e estão aderidos a
sacos de tecido devido às condições de acondicionamento passadas. As etapas
desenvolvidas estão de acordo com as ações curatorias voltadas ao manejo de
remanescentes ósseos e seguem o Protocolo de Laboratório desenvolvido pela
Equipe Peruana de Antropologia Forense (EPAF), para o Grupo de Trabalho
Perus.
De modo geral, seguem-se os passos:

1) Entrada da caixa no setor de limpeza e documentação pertinentes;

22

Aqui são apresentados os procedimentos de maneira mais geral. O protocolo de limpeza dos
remanescentes humanos encontra-se no BARAYBAR (2014). Relatório 1. Programa das Nações
Unidas - PNUD.
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2) Registro fotográfico da caixa fechada;
3) Abertura da tampa da caixa, e registro fotográfico do conteúdo
interno sem intervenções;
4) Retirada do conteúdo interno de dentro da caixa, e registro
fotográfico sem intervenções;
5) Abertura do primeiro e segundo sacos externos, sem retirar o
conteúdo, e registro fotográfico;
6) Retirada dos sacos menores internos contendo os ossos, um a um,
e registro fotográfico do conteúdo de cada saco;
7) Registro fotográfico de todos os sacos presentes na caixa, juntos;
8) Registro fotográfico de todas as etiquetas presentes dentro dos
sacos;
9) Preenchimento da ficha da etapa de limpeza concomitante à
abertura dos sacos;
10)Limpeza das caixas e embalagem dos sacos para armazenagem.

Durante a retirada dos remanescentes ósseos de dentro dos sacos, tomase cuidado para se manter ao máximo a integridade do material. Para a abertura
dos sacos foram utilizados luvas e máscaras de proteção, além de avental
descartável. Seguindo a retirada dos ossos dos sacos, dá-se prosseguimento ao
processo de limpeza, que foi feita de acordo com o protocolo estabelecido para
esta etapa do trabalho.
Os procedimentos de limpeza e abertura das caixas tiveram início na
segunda semana de setembro de 2014, em semanas descontínuas (somando
13 semanas), de acordo com o andamento do processo. O gráfico abaixo indica
o andamento da limpeza e abertura das caixas por semana:
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6. Procedimentos de análise e etapas do trabalho em laboratório

Os procedimentos do laboratório utilizados pelo Grupo de Trabalho Perus
fazem parte de manuais produzidos pela Equipe Peruana de Antropologia
Forense (EPAF) (Normas de Biossegurança, Gestão da Cadeia de Custódia,
Normas de Limpeza e Manual de Antropologia Forense), pensados
especialmente para o presente caso, com adaptações e colaboração de peritos
brasileiros. O protocolo de Genética Forense, o Modelo de Relatório e o Estudo
Não Métrico de Ancestralidade foram produzidos por peritos brasileiros que
integram o GTP23.
Para a análise de cada caso, adota-se uma sequência de trabalho que,
de modo bastante geral, pode ser descrita como: uma vez na mesa de análise,
os ossos do indivíduo do caso a ser analisado, previamente limpos em etapa
anterior, são dispostos em posição anatômica e preenche-se um inventário
utilizado para registros das porções anatômicas presentes e do grau de
integridade em que se encontram.
Em seguida, inicia-se a análise propriamente dita, com a aplicação de
diversos métodos que objetivam o diagnóstico de sexo, de idade no momento da
morte, aspectos odontológicos e avaliação de traumas e / ou lesões ante ou perimortem, características individualizantes e fundamentais já que se objetiva a
identificação de pessoas.
São ainda descritas as características gerais observadas em cada caso:
descrição do estado de conservação, indicação de presença ou ausência de
artefatos associados ao caso e descrição dos mesmos caso estejam presentes,
descrição de lesões e / ou traumas ante e peri-mortem, descrição de
características antropológicas individualizantes e odontograma do indivíduo.
As análises tiveram início no dia 29/09/2014 e contaram 51 dias em 2014
e, até o momento, 10 dias em 2015. O gráfico seguinte mostra o andamento das
análises por caixa nas semanas trabalhadas, que totalizaram 12 semanas.

23

As análises estão sendo levadas a cabo por uma equipe permanente contratada pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por membros da Equipe Peruana
de Antropologia Forense (EPAF) igualmente contratados via Programa das Nações Unidas PNUD, pelos Institutos Médicos Legais do Rio de Janeiro, Roraima e de Salvador, Departamento
da Polícia Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Colabora ainda, com
menor frequência, professora da UNIFESP.
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Também é importante pontuar que do total de 133 caixas analisadas, 32
possuíam ossos de mais de um indivíduo, o que representa mistura em cerca de
24% do total analisado até este momento.
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7.

Recomendações

Conforme o apresentado torna-se fundamental para o processo de Perus
especificamente, as recomendações:

1)

Possibilitar a finalização do trabalho de análise até o término de

todas as caixas, com o translado do restante das que ainda permanecem
no cemitério do Araçá e a determinação do laboratório para análises
genéticas;
2)

A garantia de participação dos grupos de familiares em todo

processo.

Por fim, recomenda-se para os trabalhos de Antropologia Forense no
país:

3)

Que todas as pesquisas em antropologia forense referentes aos

trabalhos de buscas e tentativas de identificação de desaparecidos
pautem-se em prerrogativas como memória, alteridade e regimes de
verdade24;
4)

As pesquisas deverão sempre ter uma etapa de investigação

preliminar e de dados antemortem;
5)

Instigar a necessidade de um banco de dados antemortem dos

mortos e desaparecidos para todo território nacional. O banco de dados
facilitará as buscas em outros contextos, além dos processos de
cruzamento antemortem/postmortem no caso de remanescentes ósseos
humanos;
6)

O banco de dados antemortem deve acompanhar um banco com

amostras genéticas de familiares que queiram doar e seguir na busca,
com discussões sobre suas finalidades, objetivos, métodos, usos,
salvaguarda e análise (quais laboratórios);
7)

As etapas de análise antropológica e de análise genética devem

correr em paralelo e com maior diálogo, assim como a análise genética e

24

Conceitos largamente utilizados pela Antropologia, Arqueologia e História.
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a etapa antemortem em sua relação com os familiares e suas amostras
de DNA.
8)

Que a etapa de análise antropológica seja esclarecida em

protocolos que garantam a padronização das atividades, baseados em
aplicações à contextos similares e atendendo a standards internacionais.
Da mesma forma, é necessário que todo processo seja documentado e
registrado.
9)

Todos os trabalhos que envolvam escavações e exumações para

buscas de "restos mortais" deverão ser pautados em paradigmas, teorias
e métodos arqueológicos. As ações deverão ser minuciosamente
documentadas nos seus contextos deposicionais, estratigráficos e
sociais.
10)

Os trabalhos de busca deverão pautar-se pela prerrogativa da

participação dos e abertura aos familiares ao longo de todo processo. O
processo importa tanto quanto a identificação, devendo ser respeitadas
as discursividades, narrativas e rituais de luto das famílias e
companheiros do desaparecido ou morto;
11)

Buscar o máximo de transparência junto a famílias e demais

envolvidos;
12)

Estruturar

ou

demandar,

junto

à

entidades

competentes,

programas de acompanhamento psicológico e psicossocial tanto aos
familiares como às equipes peritas;
13)

Fomentar

políticas

públicas

que

auxiliem

em

formas

de

organização e documentação dos cemitérios públicos (mapas dos
cemitérios, salvaguarda da documentação como os livros de registro de
entrada);
14)

Fomentar políticas de Estado que possibilitem a continuidade dos

trabalhos de buscas dos restos mortais para que não se tornem ações
pontuais.
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