
Métodos e técnicas de ocultação de corpos na cidade de São Paulo 

 

[...] surgiram os desaparecidos: não mais havia a 
noticia da morte, um corpo, atestados de óbito – 

essas pessoas perderam seus nomes, perderam a 
possibilidade de ligação com seu passado, tornando 

penosa a inscrição dessa experiência na memória 
coletiva. 

Janaína Teles 
 

Introdução 

 

A prática do desaparecimento forçado foi adotada de forma sistemática e 

generalizada pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar (1964-1985). Tal política 

consistiu na detenção, seguida da execução e da ocultação de cadáveres de militantes 

políticos e também de outras pessoas que, na maioria dos casos, permanecem 

desaparecidas. Esta prática se estendeu aos outros países da região, de maneira que há 

desaparecidos políticos na Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai e outros da 

América Central.  

A primeira iniciativa internacional com vistas a coibir legalmente o emprego desta 

prática ocorreu em 1992 com a aprovação pela Assembléia Geral da ONU da Declaração 

sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados. No que diz 

respeito ao continente americano, a OEA aprovou a Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas, em 1994. No artigo 2º, a Convenção assim define: 

 

Entende-se por desaparecimento forçado a privação de liberdade de uma pessoa 
ou mais pessoas, seja de que forma for, praticada por agentes do Estado ou por 
pessoas ou grupos de pessoas que atuem com autorização, apoio ou 
consentimento do Estado, seguida de falta de informação ou da recusa a 
reconhecer a privação de liberdade ou a informar sobre o paradeiro da pessoa, 
impedindo assim o exercício dos recursos legais e das garantias processuais 
pertinentes1. 
 

 

O desaparecimento forçado é, portanto, compreendido como uma violação que 

opera à revelia da lei: a recusa do Estado em prestar informações sobre o destino 

daqueles sob sua custódia impossibilita a tomada de medidas legais em defesa vítima e o 

ocultamento de provas e evidências impede a investigação e a sanção dos responsáveis, 

assim como a efetiva proteção dos direitos humanos2. 

                                                 
1 A Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas foi assinada pelo Brasil em 
junho de 1994 e o instrumento de ratificação foi devidamente depositado perante a Secretaria Geral da OEA 
em 3 de fevereiro de 2014. 
2 Ainda hoje o Brasil não tipificou a conduta do desaparecimento forçado em sua legislação penal. 
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Em vista disso, depreende-se que é dever do Estado - e sempre dele e não das 

vítimas - apontar o local de sepultamento dos restos mortais e proceder com os exames 

necessários para a plena identificação da pessoa desaparecida a fim de estabelecer o dia 

e as circunstâncias da morte. A dificuldade de investigação deste delito não pode servir 

como obstáculo à persecução penal dos acusados, ainda mais neste contexto onde o 

desaparecimento forçado foi empregado como uma estratégia para ocultar crimes do 

Estado ditatorial, que na época lançou mão de falsas versões oficiais de morte como 

forma de obstruir a produção de provas que confirmasse a prática. Neste tocante, os 

tratados internacionais apontam que para comprovar tal violação devem-se considerar as 

evidências indiretas e circunstanciais, os indícios e presunções razoáveis, assim como 

deve ser outorgado um alto valor probatório aos testemunhos que possam esclarecer os 

casos. 

Desta forma, o conceito de desaparecimento forçado adotado por esta comissão 

segue o entendimento previsto nos tratados internacionais sobre direitos humanos 

assinados pelo Brasil e reconhecidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que 

condenou o país no caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha do Araguaia”), em novembro 

de 2010, pela desaparição de 62 pessoas na região do rio Araguaia entre os anos de 

1972-1974.  

Este critério estende aquele utilizado no Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil (1964-1985), compilado pela Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, e no livro Direito à Memória e à Verdade, da Comissão Especial 

sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (criada pela lei 9.140/95), que designa como 

“mortas” todas aquelas pessoas presas cujas mortes foram reconhecidas publicamente 

pelo Estado. A distinção de abordagem deve-se ao marco legal em que as comissões da 

verdade no Brasil foram instaladas. Inspiradas na sentença da CIDH, o objetivo foi ampliar 

o tratamento jurídico conferido a violação de desaparecimento forçado. Como apontado 

pelo relatório da CNV, publicado em dezembro de 2014, o simples reconhecimento oficial 

não é suficiente para fazer cessar o delito, enquanto o destino final da vítima não for 

esclarecido, a obrigação estatal de investigar as denúncias continua existindo3. Neste 

caso, foram considerados “mortos” aqueles executados por agentes estatais ou por 

terceiros que agiram sob conivência do Estado; aqueles que cometeram suicídio na 

iminência da prisão, da tortura e em decorrência de sequelas psicológicas 

                                                 
3 Devido ao seu caráter permanente, as violações de desaparecimentos forçados sempre serão apuradas 
pela Corte mesmo que tenham ocorrido antes do Estado ratificar os instrumentos internacionais e aceitar a 
jurisdição do tribunal. No caso brasileiro, o Estado ratificou a Convenção Americana dos Direitos Humanos 
em 1992 e reconheceu a jurisdição da CIDH em 1998. 
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desencadeadas a partir dos tormentos sofridos por agentes públicos no exercício do 

poder; e aqueles mortos sob custódia do Estado em dependências policiais, militares e 

afins. Acrescente-se a esta definição que pessoas mortas foram consideradas aquelas 

cujos corpos foram encontrados e puderam ser sepultados por seus familiares. 

Desaparecidas são as pessoas cujos corpos não foram encontrados. 

Atualmente, as restrições quanto ao conhecimento sobre o destino dos 

desaparecidos políticos são mantidas através da proibição ao acesso aos arquivos das 

Forças Armadas e da manutenção do silêncio pelos militares que se negaram a depor 

perante a CNV. Apenas três oficiais ofereceram dados sobre este tema ao evidenciar 

alguns métodos e técnicas de ocultamento de corpos empregados durante o regime 

militar:  

i) o ex-delegado Cláudio Guerra afirmou ter utilizado o forno da Usina Cambahyba, 

em Campo dos Goytacazes, de propriedade do ex-vice governador do Rio de Janeiro 

Hely Ribeiro Gomes, para incinerar corpos de militantes oriundos da Casa da Morte e do 

quartel da Policia do Exército, ambos localizados neste mesmo estado4; 

ii) o coronel Paulo Malhães relatou ter lançado corpos em mares e rios após a 

descaracterização do cadáver, que incluía a retirada das impressões digitais e da arcada 

dentária, além do corte no ventre para impedir a formação de gases durante a 

decomposição que fizessem o corpo flutuar5;  

iii) o ex-sargento Marival Chaves Dias do Canto contou ter ouvido colegas 

descreverem o emprego do esquartejamento dos corpos cujas partes eram enterradas em 

lugares distintos como forma de impedir o reconhecimento das ossadas6.     

A falta de colaboração das Forças Armadas foi elencada pela CNV como o maior 

empecilho para que seu propósito primordial de localização e identificação dos 

desaparecidos políticos fosse parcamente cumprido7. Entretanto, outros setores 

contribuem para o prolongamento da demora na devolução dos restos mortais às suas 

famílias, como no caso ocorrido na cidade de São Paulo, onde ossadas de desaparecidos 

políticos exumadas em 1990 até hoje se encontravam sem identificação devido o 

                                                 
4 As declarações de Cláudio Guerra, atualmente pastor evangélico, sobre sua atuação dentro do aparato 
repressivo veio a público pela primeira vez através do livro “Memórias de uma Guerra Suja”, de Marcelo 
Netto e Rogério Mederos, em 2012. 
5 Estas declarações foram feitas a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro no dia 25 de março de 2014. 
Um mês depois, Paulo Malhães foi encontrado morto em sua residência após um assalto. 
6 Estas mesmas declarações haviam sido feitas pelo ex-sargento à revista Veja em entrevista intitulada 
“Autopsia da sombra”, do dia 18 de novembro de 1992. O principal apontado por Marival de ter esquartejado 
presos políticos, o ex-cabo Félix Freire Dias, negou as acusações em audiência junto a CNV.   
7 Nenhuma nova ossada foi localizada durante os dois anos e sete meses de trabalho da CNV. Somente foi 
exumado e devolvido a família, Epaminondas Gomes de Oliveira, que já possuía o local de sepultamento 
conhecido por seus parentes, que não trasladaram o corpo antes por falta de recursos financeiros. 
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abandono do trabalho. Só recentemente, a partir do dia 04 de setembro de 2014, foram 

retomados os trabalhos. 

Este capítulo visa discutir sobre os mecanismos adotados pela ditadura militar 

brasileira para o ocultamento dos corpos de seus opositores políticos durante o período 

entre 1964 e 1985, na cidade de São Paulo. As informações relatadas estão pautadas na 

maior investigação feita sobre o funcionamento da estrutura que possibilitou o 

desaparecimento de militantes na capital paulista, o relatório da CPI Perus, resultado da 

abertura da vala clandestina encontrada em 1990, no cemitério Dom Bosco, zona oeste 

da cidade; e nos depoimentos colhidos nos atos e audiências públicas realizadas pela 

CEV “Rubens Paiva” que fazem referência ao processo posterior de identificação das 

ossadas resgatadas.  Ao final, o objetivo é propor recomendações para coibir a prática de 

desaparecimento forçado pelo Estado e prosseguir com os trabalhos de localização e 

identificação dos desaparecidos políticos, garantindo e promovendo o direito à verdade a 

que são legitimas as vítimas, as famílias e a sociedade.  

A Comissão de Familiares reuniu informações sobre 436 militantes 

assassinados/desaparecidos pela ditadura militar e publicou no livro Dossiê Ditadura. O 

que os familiares solicitaram à CNV incorporasse todos esses no relatório final. No 

entanto, isso não aconteceu embora a CNV tenha incorporado a maioria dos nomes da 

lista dos familiares.  

A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” buscou investigar, em condições precárias, 

pelas razões já expostas neste informe, 188 casos.  

 

 

1. Vala Clandestina e a CPI Perus 

  

Segundo investigações realizadas pela CNV, a ocultação de corpos foi utilizada 

como método sistemático para exterminar seus opositores políticos, principalmente os 

engajados na resistência armada, e como forma de dirimir as denúncias de mortes em 

decorrência de torturas que começavam a ser feitas nacional e internacionalmente8. 

Na cidade de São Paulo, pesquisas conduzidas na década de 1990 pela CPI Perus 

destacaram os sepultamentos irregulares de militantes sob falsos dados pessoais ou na 

condição de indigentes, em valas clandestinas ou em sepulturas sem registro como 

método preferencial de ocultação de cadáveres empregado pelos órgãos de repressão 

                                                 
8 Brasil. Comissão Nacional da Verdade. Relatório / Comissão Nacional da Verdade. – Brasília: CNV, 2014, 
p. 501. 
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sediados na capital, o Destacamento de Operações de Informações-Centro de Operações 

de Defesa Interna (DOI-Codi) e Departamento de Ordem Política e Social (Dops).  

Desde finais dos anos 1970, o cemitério Dom Bosco, localizado no bairro de Perus, 

era conhecido pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos como 

um dos destinos dado pelo Estado ditatorial aos corpos dos militantes assassinados sob 

tortura. Houve sepultamento e ocultamento dos corpos de militantes no Cemitério da Vila 

Formosa e no Cemitério do campo Grande. Houve ocultamento em outros locais 

clandestinos que,  ainda não foram identificados até o momento. 

O primeiro desaparecido político a ser encontrado foi Luis Eurico Tejera Lisbôa 

(1948-1972), em 1979, no cemitério de Perus sepultado sob nome falso9. Através da 

pesquisa nos livros de óbito, foi possível encontrar outros militantes inumados no local, 

além da constatação de que uma vala comum havia sido aberta e utilizada para depositar 

restos mortais de militantes políticos exumados em 1976. Sem qualquer registro ou 

sinalização da existência da vala, ela foi descoberta pelo administrador da necrópole à 

época, Antônio Pires Eustáquio. Segundo ele: 

 

Nos livros de óbito, eu olhando, pesquisando, eu via: “exumado em tanto de tanto 
e reinumado no mesmo local”, que é o procedimento padrão pela legislação do 
Serviço Funerário. Para os indigentes também o procedimento era esse. Só que lá 
tinha uma diferença, o que realmente me preocupou e me levou a pesquisar até 
encontrar. No registro dos livros dos indigentes constava: “exumado em tanto de 
tanto”, só. Mais nada. Cadê os ossos? Pra onde que foram? Aí eu comecei a 
perguntar. Ninguém, eu notei perfeitamente, que ninguém queria falar daquilo lá, 
porque segundo eles tinham pavor, né, de comentar isso aí, porque diziam que 
eram terroristas10.  

 

 Após a investigação junto a antigos funcionários, a localização da vala pôde ser 

confirmada. Em 1979, Gilberto Molina conseguiu autorização judicial para abrir a vala ao 

comprovar por meio do livro de óbito que seu irmão, Flávio Carvalho Molina, havia sido 

sepultado com o nome de Álvaro Lopes Peralta e exumado em 1975 para a vala 

clandestina. Entretanto, não foi possível abri-la naquele momento. Os familiares que 

encontraram seus parentes enterrados sob nome falso, passaram a serem coagidos 

quando iam visitar os túmulos11, além de Eustáquio ter recebido instruções das 

autoridades para interromper as investigações e não conceder entrevistas sobre o 

                                                 
9 O caso de Luis Eurico Tejera Lisbôa foi tratado em audiência pública realizada pela Comissão da Verdade 
do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” no dia 12/11/2012. 
10 Depoimento feito por Antônio Pires Eustáquio em audiência pública realizada pela Comissão da Verdade 
do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” no dia 24/02/2014. 
11 Na descrição do caso de Luiz Eurico no Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil 
(1964-1985) temos a seguinte declaração: “[os familiares] constatar[am] que seus passos eram seguidos, 
inclusive no cemitério em Perus, quando as flores que colocaram nos túmulos foram jogadas no lixo por 
homens não identificados “ (p. 369) 
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assunto. O resgate dos ossos ocorreu somente no período democrático durante a 

prefeitura de Luiza Erundina, após a denúncia do repórter Caco Barcellos sobre a 

ilegalidade da vala.   

Inicialmente, foram descobertas 1.564 ossadas de pessoas enterradas como 

indigentes12, reduzidas, em seguida, a 1.049. Segundo as alegações da época, essa 

diferença deu-se em função das ossadas de crianças que lá foram enterradas, cujos 

ossos se deterioraram, tornando impossível a identificação. Para apurar tais 

irregularidades, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instalada por seis 

meses para investigar a origem e responsabilidade sobre as ossadas encontradas no 

cemitério Dom Bosco, em Perus e a situação dos demais cemitérios de São Paulo. Uma 

Comissão de Acompanhamento das Investigações sobre o caso das ossadas da capital 

também foi criada e era integrada por Suzana Lisboa, Maria Amélia de Almeida Teles e 

Ivan Akselrud de Seixas, representantes da Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos. 

A CPI ouviu os funcionários e administradores da necrópole, além de ter colhido os 

depoimentos dos coordenadores e dos médicos-legistas do Instituto Medico Legal (IML) à 

época. Como resultado preliminar destas declarações, ficou comprovado que grande 

parte dos corpos inumados na vala eram oriundos do DOPS, órgão extinto em 1981 que 

fora ligado a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo, e do 

DOI-Codi, comandado pelo Exército e composto por integrantes das policias civis, 

federais e estaduais, das policias militares e do Exército. Segundo as conclusões da CPI, 

ambos os órgãos empregavam procedimentos clandestinos de atuação ao utilizar 

capuzes, nomes falsos e codinomes, impedindo o conhecimento da identidade dos 

agentes das equipes policiais. 

Ao todo foram feitas 82 oitivas, inclusive com ex-presos políticos, familiares de 

desaparecidos e membros de comitês de direitos humanos13. Apesar da comissão de 

acompanhamento ter constatado a dilapidação intencional do arquivo do IML com o fim de 

evitar a elucidação do paradeiro dos militantes, os documentos remanescentes revelaram 

outros locais utilizados como destino para os corpos: o cemitério Vila Formosa e o de 

Campo Grande, onde estavam sepultados Emanuel Bezzerra dos Santos (1943-1973) e 

Manoel Lisboa de Moura (1944-1973), militantes do Partido Comunista Revolucionário 

                                                 
12 Segundo o relatório CPI Perus é considerado indigente todos aqueles que não possuem recursos 
financeiros para pagar pela sepultura ou os corpos provenientes do IML e da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo não reclamados por ninguém, geralmente por falta de identificação. 
13 VALA CLANDESTINA DE PERUS: desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história 
brasileira- 1ª ed.- São Paulo: Instituto Macuco, 2012, p. 159. 
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(PCR)14.   

De acordo com os levantamentos feitos, 11 militantes políticos foram sepultados  no 

cemitério de Vila Formosa, são eles: Alceri Maria Gomes da Silva, Antônio Raymundo de 

Lucena, Edson Neves Quaresma, Yoshitane Fujimori, Joelson Crispim, José Maria 

Ferreira de Araújo (enterrado com o nome de Edson Cabral Sardinha) filiados a 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR); Antônio dos Três Reis de Oliveira, José Idésio 

Brianezi, Sérgio Roberto Corrêa  e Virgílio Gomes da Silva (foi enterrado como 

desconhecido) da Ação Libertadora Nacional (ALN).  Norberto Nehring, militante da ALN, 

foi exumado e sepultado no jazigo da família cerca de três meses após sua execução. 

O Vila Formosa era o cemitério que recebia os corpos dos indigentes da cidade de 

São Paulo até 1971, quando foi inaugurado o Dom Bosco pelo então prefeito interventor, 

Paulo Maluf (1969-1971). Sua planta original incluía a construção de um crematório para 

indigentes. Entretanto, devido à irregularidade da proposta, o forno de cremação foi 

instalado na Vila Alpina, em 1974. 

Em virtude da transferência de atribuições, a área anteriormente destinada ao 

sepultamento de indigentes no Vila Formosa foi totalmente reestruturada, em 1975, sem 

qualquer registro oficial que informasse quais foram as mudanças e as providências 

tomadas quanto aos restos mortais sepultados naquele espaço. Suspeitava-se que os 

ossos exumados haviam sido depositados em uma vala clandestina localizada na entrada 

do prédio da administração, embaixo de um canteiro onde há uma placa informando o 

nome do cemitério15.  

Entre novembro e dezembro de 2010, foram feitas escavações tanto no ossário 

subterrâneo quanto nas quadras onde, de acordo com o livro de óbito, estariam inumados 

Virgílio Gomes da Silva e Sérgio Roberto Corrêa. As ossadas, indevidamente manejadas 

e armazenadas por tanto tempo, encontravam-se em avançado estado de decomposição 

e foram impossíveis de serem identificadas16. Como medida reparatória, a Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos demanda que seja construído no local um 

memorial em homenagem as vitimas da repressão, à exemplo daquele construído no 

                                                 
14 Os casos de Emmanuel Bezerra dos Santos e Manoel Lisboa de Moura foram abordados em audiência 
pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” no dia 06/09/2013. Há 
ainda a suspeita de que o cemitério de Parelheiros tenha sido utilizado para ocultar corpos de militantes. Em 
uma expedição conduzida pela CEMDP, MPF e Policia Federal foi descoberto um ossário clandestino no 
local (Habeas corpus: que se apresente o corpo, 2010, p. 129). 
15 Sobre a reestruturação ocorrida durante a década de 1970 em Vila Formosa consultar o “Relatório sobre os 
trabalhos de localização e identificação de despojos de desaparecidos políticos nos cemitérios de Perus e  Vila 
Formosa”, do MPF, assinados pelos procuradores Marlon Alberto Weichert e Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, do dia 
10 de setembro de 2010.  
16 Os exames periciais e antropológicos das ossadas foram conduzidos pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC) e 
pelo IML. As análises para Sérgio Roberto Corrêa foram negativas e quanto a Virgílio Gomes da Silva não foi possível 
extrair DNA das amostras disponíveis. 
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cemitério Dom Bosco17. 

As conclusões apresentadas pela CPI Perus demonstraram que o mecanismo de 

ocultação de corpos dos opositores políticos era resultado de uma articulação entre os 

poderes instituídos, desde a presidência da República até a municipalidade. 

Como citado acima, os corpos dos guerrilheiros desaparecidos sepultados na vala 

clandestina de Perus provinham do DOI-Codi e do DOPS. Foram destes órgãos também 

a ordem para que os procedimentos reservados a estes cadáveres fossem distintos dos 

demais. O sinal empregado era a letra “T” (de terrorista) grafada em vermelho no alto da 

requisição do exame necroscópico preenchido e assinado pelo delegado responsável. 

Para fazer cumprir as diretrizes procedentes dos órgãos de repressão quanto ao 

encaminhamento destes corpos, o IML contava com profissionais alinhados ao regime 

militar. A metodologia adotada para o ocultamento dos corpos incluía, em muitos casos: a 

manutenção do nome falso nos atestados de óbito, mesmo se a identidade verdadeira do 

morto fosse conhecida; corroboração das versões policiais de morte pela perícia médica, 

ainda que fossem notados sinais de tortura no cadáver; o traslado dos corpos ao 

cemitério em média 1 dia após óbito, em claro desrespeito à legislação que desde a 

época já assegurava a permanência de 72 horas dos corpos no necrotério à espera de 

alguém que venha reclamá-los. Nos casos em que o corpo foi entregue à família, era 

norma que o caixão fosse entregue lacrado, para esconder as marcas de sevícia. 

Conforme analise dos laudos produzidos, as mortes sob torturas eram oficializadas com 

as seguintes designações: morte em tiroteio com órgãos de segurança, morte em 

tentativa de fuga, atropelamento e suicídio. 

A conivência do Poder Judiciário quanto a estes procedimentos também contribuiu 

para a efetividade da prática de desaparecimento forçado. Segundo a CNV, os juízes 

mantinham comunicação com os órgãos de segurança sobre o militante processado e 

assim que lhes informavam sobre o falecimento do réu, era declarada a extinção da 

punibilidade. No entanto, mesmo com a constatação da irregularidade dos atestados de 

óbito contendo nomes falsos, os juízes não comunicavam às famílias ou requisitavam a 

retificação do documento.  

Em audiência pública realizada pela CV-SP em conjunto com a CNV, a ex-presa 

política e familiar de desaparecidos políticos, Iara Xavier, expôs a articulação das 

instituições estatais para o ocultamento dos corpos, especificamente na cidade de São 

Paulo:  

                                                 
17 A reivindicação foi feita durante a audiência pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo “Rubens Paiva”, no dia 20/05/2013, que abordou as condições dos cemitérios de Perus e Vila 
Formosa. 
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Então nós vemos que a operação que eles tinham era do DOI, operação, busca, 
captura, morte; passava pela conivência do IML; passava, pra mim, pela 
conivência do cartório, do 20o Cartório aqui do Jardim América, onde mais de 90% 
dos atestados de óbito, sejam falsos, sejam os verdadeiros, foram lavrados; 
passavam pela conivência dos médicos legistas, adulterando os laudos de 
necropsia, aos declarantes de óbito, e chegavam na Justiça, na maquina perfeita e 
montada para esconder crimes18. 
 

 

2. Processo de identificação e abandono das ossadas dos desaparecidos políticos

  

  

O relatório da CPI Perus aponta o numero de seis militantes que poderiam ter sido 

sepultados na vala clandestina de Perus: Frederico Eduardo Mayr, identificado em 1992, 

na Unicamp e foi trasladado para o jazigo da família, no Rio de Janeiro, em 13/07/1992), 

Flávio de Carvalho Molina, (identificado pelo Laboratório Genomic, a pedido do Ministério 

Público Federal, em 2005 e sepultado pela família, no Rio de Janeiro), Francisco José de 

Oliveira (ainda não foi identificado), Grenaldo de Jesus da Silva (não identificado) e os 

irmãos Denis (identificado em 1991, na Unicamp e sepultado pela família, em 

Votuporanga (SP), em 13/08/1991) e Dimas Casemiro (não identificado). Das sepulturas 

individuais foram exumados Antônio Carlos Bicalho Lana (identificado em 1991, pela 

Unicamp), Sonia Maria de Moraes Angel Jones (identificada em 1991, na Unicamp), Luiz 

José da Cunha (1943-1973), Hiroaki Torigoe (não identificado), Helber José Gomes 

Goulart (identificado na Unicamp e sepultado pela família, em 13/07/1992) e Miguel Sabat 

Nuet (identificado pelo Laboratório Genomic, a pedido do Ministério Público Federal e 

entregue aos familiares em 12/12/2011), de origem espanhola. 

Ainda como parte da política de reconhecimento dos desaparecidos políticos, a 

prefeita Luiza Erundina junto a Comissão de Justiça e Paz apoiou e financiou a busca dos 

corpos dos guerrilheiros encontrados por seus familiares na região do Araguaia, são eles: 

Maria Lucia Petit da Silva (identificada na Unicamp em maio de 1996, sepultada em 

16/06/1996, pela família, em Bauru (SP) ), Bérgson Gurjão Farias (identificado pelo 

IML/BSB, em outubro de 2009 e sepultado em Fortaleza pelos familiares) e Francisco 

Manoel Chaves (não identificado). 

Definidas as identidades dos possíveis militantes resgatados, a prefeitura de São 

Paulo acordou um convênio com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sob 

supervisão do médico-legista Fortunato Antônio Badan Palhares para proceder com as 

                                                 
18 Depoimento realizado no dia 24 de fevereiro de 2014. 

Relatório - Tomo I - Parte I - Métodos e Técnicas de Ocultação de Corpos na Cidade de São Paulo

www.verdadeaberta.org



identificações. O pedido da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 

para que a Equipo Argentino de Antropologia Forense (EAAF) acompanhasse o processo 

foi negado por Badan Palhares, alegando desnecessária a presença do grupo, já que o 

país dispunha da técnica e da tecnologia para realizar o trabalho. 

Entretanto, com o final do mandato de Luiza Erundina em 1992, as ossadas 

exumadas da vala foram abandonadas em situação de deterioração. Apenas os restos 

mortais de Denis Casemiro e Frederico Eduardo Mayr foram entregues aos seus 

familiares. Flávio Carvalho Molina foi reconhecido somente em 2005 por meio de um 

exame de DNA realizado em laboratório contratado por intervenção do MPF. Das 

sepulturas individuais, o descaso com as identificações prolongaram a dor dos familiares 

de Luiz José da Cunha (identificado somente em 2006, quando foi sepultado por seus 

familiares, em Recife (PE), ao lado de sua mãe, falecida durante o longo processo de 

identificação dos restos mortais de seu filho); os de Miguel Sabat Nuet entregues em 2008 

e os de Hiroaki Torigoe, sem identificação até os dias de hoje. 

Já das ossadas trasladadas do Araguaia, a equipe da Unicamp identificou Maria 

Lucia Petit da Silva, em 1996, enquanto Bergson Gurjão Farias teve sua identidade 

confirmada em 2009 por um exame realizado a pedido de seus familiares fatigados e 

indignados pela lentidão e o descaso com que desenrolava o processo. Sem desfecho 

ainda está o caso do marinheiro Francisco Manoel Chaves, já que sua família não foi 

encontrada e a Marinha se nega a fornecer seus dados físicos e pessoais. 

A seguir, destacamos alguns trechos do depoimento de Suzana Lisboa, membro da 

Comissão de Acompanhamento da CPI Perus, feito em audiência pública realizada pela 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, no dia 20 de maio de 

2013, sobre o processo de identificação e abandono das ossadas: 

 

[...] A partir dali [do convênio com a Unicamp] começou uma longa e tenebrosa 
relação nossa com essa história, porque o Badan Palhares foi ao Araguaia, trouxe 
a ossada da Maria Lúcia Petit. Quando ele parou em Brasília para alguns contatos, 
declarou publicamente que aquela ossada devia ser de uma guerrilheira. Quando 
ele chegou em São Paulo, ele disse que não era ela de jeito nenhum. Não fez 
nenhum tipo de exame e começou a buscar justificativas para não dizer de quem 
seria aquela ossada. Logicamente, ele foi alertado pelos militares. A partir dali, nós 
tivemos a certeza absoluta de que o trabalho que ele estava fazendo na Vala ia 
atender os interesses dele próprio.[...] 
[...] Todas as ossadas quando foram retiradas de Perus, uma a uma foi fichada, 
fotografada, todas as ossadas. [...] E quando a Luiza Erundina saiu da prefeitura, 
esses trabalhos acabaram sendo abandonados. E só foi retomado com a 
intervenção do Ministério Público Federal, e eu na época acompanhei muitas das 
reuniões que aconteceram. E com muita dificuldade. Para mim pessoalmente, não 
consegui confiar no Daniel Romero Muñoz. Porque o Daniel Romero Muñoz foi à 
pessoa que o Harry Shibata [médico-legista responsável por inúmeros laudos 
falsos de militantes mortos e desaparecidos] quando era diretor do IML chamou 
para examinar o corpo do meu marido. Então, eu quando fiz as primeiras 
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exumações do Luiz Eurico, que também foram muitas, até encontrar um corpo que 
talvez fosse o dele, o Shibata era diretor do IML ainda. E ele designou esse Daniel 
Munhoz para examinar os ossos. Uma pessoa designada pelo Shibata, para mim, 
é um Shibata júnior. Então, eu sempre acusei o Dr. Muñoz disso, ele sempre se 
defendeu. Ele passou a ser a pessoa que coordenava esse trabalho das ossadas, 
e eu vinha para cá absolutamente em desespero porque o que eu queria era tirar 
ele dali. E eu fico estarrecida de ver hoje o que ele fez com as ossadas [...] Eram 
sacos com cadeiras em cima, com água, pedaço de crânio para cá. Era um horror 
[...] 

 
Apesar do trabalho de limpeza e catalogação das ossadas realizadas em 1990, 

após o término do mandato da prefeita Erundina, como já foi falado acima, o trabalho de 

identificação foi abandonado. Em 1999, um inquérito civil foi aberto para apurar a situação 

e o MPF passou a intervir para o prosseguimento das identificações. A partir daí, as 

ossadas foram  devolvidas para a Prefeitura de São Paulo e colocadas no columbário do 

Cemitério do Araçá, onde ficaram sob a responsabilidade do Instituto de Medicina Legal 

(IML) e do Instituto Oscar Freire da USP, sob a direção do professor da USP, Daniel 

Romero Muñoz, entre os anos de 2001 a 2005. A nomeação trouxe questionamentos 

sobre a isenção do médico-legista em conduzir o trabalho, já que ele havia sido 

designado por um dos médicos que comprovadamente colaborou com o ocultamento dos 

corpos de militantes durante o período ditatorial19.  O resultado, como pontuou Suzana 

Lisboa (Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos), foi a mistura de 

distintas ossadas em um mesmo saco e a deterioração do material genético disponível. 

A intervenção do MPF possibilitou alguns avanços quanto a localização, 

identificação e devolução dos restos mortais dos desaparecidos a suas famílias, que 

deveriam ser exclusivamente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos 

(CEMDP), criada pela lei 9140/95 no âmbito da Secretaria Nacional de Direitos Humanos 

da Presidência da República , exatamente com esta finalidade. Devido à negligencia do 

encaminhamento das investigações das ossadas,  uma ação civil pública foi proposta pelo 

Ministério Público Federal, em 2009, demandando a condenação de todos os órgãos e 

pessoas físicas responsáveis pelo abandono das ossadas, além do incremento do 

orçamento e da estrutura da CEMDP para a continuação do trabalho mencionado20.   

Em 2010, um convênio entre a CEMDP, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal 

foi firmado. Em suas clausulas ficou previsto que os peritos da Polícia Federal passariam 

a coordenar a localização de sepulturas, exumações e exames antropométricos das 

                                                 
19 De acordo com o relatório CPI Perus, Isaac Abramovitch e Harry Shibata são os médicos legistas que 
mais assinaram laudos necroscópicos falsos de presos políticos na capital paulista durante o regime militar 
(VALA CLANDESTINA DE PERUS: desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história 
brasileira- 1ª ed.- São Paulo: Instituto Macuco, 2012, p. 172).  
20 O número da ação é 2009.61.00.025169-4 (0025169-85.2009.4.03.6100) e tramita perante a 6ª Vara 
Federal. 
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ossadas dos militantes desaparecidos. Além desta medida ter desconsiderado a antiga 

reivindicação dos familiares de que esta tarefa não ficasse a cargo de órgãos policiais, 

nenhum progresso foi conseguido durante o período. Na opinião da procuradora Eugênia 

Augusta Gonzaga, uma das responsáveis pelos procedimentos e ações judiciais 

referentes aos despojos dos desparecidos políticos e atual presidente da CEMDP (desde 

junho de 2014):  

 

A única conclusão é a de que os entes públicos, União, Estado e o próprio 
município, outrora responsáveis pelas manobras de ocultação nos cemitérios 
públicos de nossa cidade [São Paulo], não estão atuando de maneira a reparar 
eficaz e diligentemente o erro do passado. […] O resultado é que o objetivo inicial 
de ocultação de cadáveres resta quase intacto, ou seja, apesar do tempo 
decorrido, os familiares de dezenas de mortos e desaparecidos políticos, com 
exceção de algumas poucas famílias, continuam sendo vitimas do cruel objetivo 
de lhes frustrar o direito a dar um enterro digno a seus entes queridos21. 

 

 

3. Retomada da Vala de Perus 

      

 Quem cala sobre teu corpo 
  Consente na tua morte 

[...] 
  Quem grita vive contigo! 

Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Menino (1976) 
 

Em 2012, a Associação Brasileira de Anistiados Políticos (ABAP), na pessoa de 

sua presidenta, Alexandrina Cristensen de Souza (falecida em 2013) ofereceu a 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos a doação de uma verba para auxiliar 

na identificação das ossadas da Vala de Perus, cujo trabalho encontrava-se paralisado. 

Na ocasião, familiares e o MPF juntamente com a Equipo Argentina de Antropologia 

Forense, fizeram acordo de analisar as ossadas do militante da ALN e estudante de 

medicina, Hiroaki Torigoe, que teria sido encontrado sob nome falso em sepultura 

individual no cemitério de Perus. Os familiares solicitaram a mediação do MPF e 

decidiram contratar a Equipo Argentino de Antropologia Forense (EAAF) para avaliar as 

condições dos restos mortais e propor um plano para prosseguir os trabalhos. As 

antropólogas argentinas Patrícia Bernardi, Alejandra Ibáñez e Mariana Segura realizaram 

o trabalho durante 15 dias e apresentaram o resultado no dia 19 de abril de 2013 em 

audiência pública realizada pela CV-SP.  

O trabalho realizado pela equipe teve como universo 21 caixas com restos mortais 

                                                 
21 VALA CLANDESTINA DE PERUS: desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história 
brasileira- 1ª ed.- São Paulo: Instituto Macuco, 2012, p. 116. 
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que haviam sido selecionados pelo médico-legista Daniel Muñoz a partir dos registros 

feitos por Badan Palhares, como possíveis de pertencer a Hiroaki Torigoe. As análises 

antropológicas dos restos mortais compreendeu a reavaliação da documentação 

correspondente ao processo de investigação do caso com foco nos dados antemortem 

(aquelas informações relativas ao período em que a pessoa desaparecida estava viva) e 

post-mortem (período posterior ao assassinato) do militante, além das fichas contendo as 

medidas antropométricas das ossadas preenchidas pela Unicamp e dos critérios 

utilizados pela USP para a seleção das 21 caixas.  

Sobre esta fase preliminar, as antropólogas afirmaram que a metodologia 

empregada pelas equipes da Unicamp e da USP para identificação das ossadas estava 

equivocada e ultrapassada. Ainda que na época o exame de DNA não estivesse 

disponível, havia protocolos internacionais que permitiam o avanço da identificação 

através dos dados antropométricos. As descrições constantes nas fichas estavam focadas 

nas medidas do crânio em detrimento de outros ossos que poderiam oferecer informações 

relevantes para a identificação, tornando-se pouco conclusivas. Nem mesmo a definição 

da altura, lateralidade, traços étnico-raciais e sexo dos restos mortais foi feita. Desta 

forma, a equipe concluiu que para encontrar as ossadas dos militantes entre as 1049 

resgatadas da Vala de Perus, o trabalho deveria ser recomeçado desde o protocolo 

básico cujo objetivo é fazer uma triagem dos ossos a partir das características físicas 

(idade, altura ou sexo) das pessoas procuradas.  

Com a abertura das caixas, foi constatado o mau acondicionamento dos restos 

mortais dos militantes, que estavam sujos, úmidos e com fungos. Após a limpeza das 

ossadas, a equipe argentina reconstruiu os ossos fraturados e as arcadas dentárias. A 

conclusão final foi que nas 21 caixas havia, na verdade, ossos referentes a 22 pessoas, 

pois em uma das caixas havia 2 corpos. Das 22 ossadas, quatro foram excluídas 

imediatamente por serem do sexo feminino, assim como as de 12 homens com mais de 

35 anos, pois o militante tinha 27 anos quando desapareceu. Três por não terem a altura 

compatível com a de Hiroaki, e duas por não terem a arcada dentária correspondente. 

Dessa forma, somente uma das ossadas foi enviada para análise de DNA e, ainda assim, 

poderia ser descartada se forem aceitos como verdadeiros os dados peri-mortem de 

Torigoe.   

A doação feita pela ABAP, organização social sem fins lucrativos que tem a 

proposta de defender os direitos dos presos e perseguidos pela ditadura militar, para o 

reconhecimento das ossadas de Hiroaki Torigoe, evidenciou negligência com que os 

restos mortais dos desaparecidos políticos foram tratados durante estes anos pelas 
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instituições responsáveis por identificá-las e também a carência de profissionais 

brasileiros capacitados para conduzir o trabalho de forma eficiente. 

A partir de então, nova articulação se fez, com familiares, comitês da memória, 

MPF, SNDH-PR, CEMDP, SMDH/SP, Comissão da Verdade “Rubens Paiva”  para retomar 

as investigações, o que começou por buscar um espaço onde as ossadas pudessem ficar 

guardadas, em segurança enquanto se desenvolve o processo de limpeza e análise. A 

UNIFESP se prontificou a receber as ossadas e para isso teve que decidir de forma 

coletiva o aluguel de uma casa para este fim.  

O Ministério da Educação repassou, em 2014, uma verba (no valor R$500.000,00) 

para alugar e reformar a casa, adaptando-a para que se proceda ao trabalho da 

antropologia forense, trabalho ainda inédito no Brasil por equipe de técnicos brasileiros. A 

proposta é que houvesse continuidade no repasse de verba para que os trabalhos 

prosseguissem. 

Parte da equipe técnica foi contratada, via convênio com o PNUD, com prazo curto 

de duração, mas com possibilidade de prorrogação, o que ainda não está garantido. Há 

entidades como Associação de Antropologia Peruana que vem dando suporte técnico. A 

Equipo Argentina de Antropologia Forense se retirou por razões políticas de metodologia 

do trabalho. Os argentinos discordaram dos encaminhamentos inclusive o de fazer de 

uma só vez a identificação de todas as ossadas sem priorizar as dos desaparecidos 

políticos. 

A transferência das ossadas do cemitério do Araçá não foi feita de maneira 

completa; das 1.049, apenas 433 foram levada para a casa alugada pela UNIFESP. É 

urgente que se proceda a transferência das ossadas que se encontram em área de risco 

devido às condições precárias do local que é um espaço provisório para armazenamento 

de ossos e não para ficarem ali por 14 anos que é o caso. Ainda não foi contratado o 

Laboratório Genético para fazer as investigações de DNA. O Banco, que colheu material 

genético como o DNA dos familiares, iniciado em 2006, não apresentou ainda o resultado 

dos dados colhidos. Torna-se necessário fazer protocolo sobre o banco de DNA e 

certificado para as famílias que doaram material genético com os respectivos resultados. 

A questão do ocultamento de cadáveres faz com que o crime seja permanente ou 

continuado até que haja por parte do estado pleno esclarecimento do que aconteceu com 

cada um dos corpos desaparecidos. O crime permanente não se submete à prescrição e 

à anistia. É crime de lesa - humanidade porque integra o conceito de ataque sistemático à 

população. 

No Brasil, o esclarecimento  dos casos dos desaparecidos políticos se fundamenta 
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especialmente na obrigatoriedade de cumprimento da decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, cuja sentença ficou conhecida como  o caso dos desaparecidos da  

guerrilha do Araguaia.  

O Ministério Público Federal, a partir da sentença que obriga o estado brasileiro a 

buscar o esclarecimento das circunstâncias de cada caso de desaparecimento forçado, 

localizar os corpos e punir os responsáveis, tem cumprido papel de destaque na 

investigação e no encaminhamento de ações penais. No momento, investigam cerca de 

170 casos. 

 

Conclusão: 

 

O Estado de São Paulo, em destaque a capital, foi palco das investidas terroristas 

do estado de exceção criado pela ditadura militar. Não é por acaso que aqui foi criada, 

primeiramente, a Operação Bandeirante (Oban), com a missão de exterminar com os 

militantes políticos e ocultar os seus crimes, criando a figura do “desaparecido político”. 

Em seguida, a Oban se transformou no DOI-Codi, um organismo mais complexo do 

aparato repressivo de segurança nacional que reunia as três forças armadas, a Polícia 

Federal e Civil e ainda os chamados “cachorros “ agentes infiltrados sob o comando do 

Exército. Todo esse aparato criou mortos e desaparecidos políticos além de milhares de 

pessoas torturadas.  

Portanto, o Estado de São Pauloi deve se obrigar a cria com urgência mecanismos 

de erradicação do aparato repressivo truculento que ainda guarda seus resquícios nos 

dias de hoje, quando ocorrem assassinatos pela violência policial e tem um incalculável 

número de pessoas desaparecidas, muitos das quais, tem seus cadáveres  denominados 

como “indigentes” ou “desconhecidos”.  

 

Recomendações: 

 

1. Criar todas as condições necessárias e adequadas para prosseguir, com a urgência 

que o tempo requer os trabalhos de investigação das ossadas de Perus, priorizando os 

casos dos desaparecidos políticos por terem mais informações antropométricas e 

materiais genéticos disponíveis no momento.  

a) providenciar transferência completa das ossadas do Cemitério do Araçá para a Unifesp;  

b) Contratar Laboratório Genético;  

c) Apresentar entregar a cada familiar documento de análise dos dados coletados pelo 
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Banco do DNA, garantindo um certificado para cada família que fez a doação;   

d) priorizar a investigação dos três desaparecidos políticos: Francisco José de Oliveira, 

Dimas Casemiro; Grenaldo de Jesus da Silva. Priorizar estes três não é excluir os demais, 

sejam políticos ou não. Todos os desaparecidos têm o direito inalienável de serem 

identificados, localizados seus restos mortais e sepultados dignamente. É apenas que 

questão prática, pois, destes três, há material suficiente para identificá-los sem que haja 

necessário levantar outras formas de investigação; 

2. Solicitar aos órgãos policiais fichas datiloscópicas feitas em vida pelos desaparecidos 

políticos para confronto com aquelas feitas pelos IMLs quando se trata de 

“desconhecidos” ou “indigentes”; 

3. Criar políticas públicas que auxiliem em formas de organização e documentação dos 

cemitérios públicos (mapas/plantas dos cemitérios, livros de registros dos sepultamentos 

e demais documentação); 

4. Criar mecanismos de enfrentamento, de prevenção e de erradicação da tortura, de 

assassinatos e desaparecimentos forçados por agentes públicos. 

5. Criar locais de memória dos desaparecidos; 

6. Criar condições político-legais que possibilitem a autonomia do Instituto de Medicina 

Legal e do Instituto de Pericia dos órgãos de segurança pública para garantir um trabalho 

de investigação independente, transparente e ético; 

7. Criar na UNIFESP e em outras universidades brasileira um centro de formação e de 

estudos de antropologia forense que possa manter pesquisas sobre o tema e formar 

profissionais. 
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