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I N D I G E N T E SVocê está me dizendo que os corpos 
que me são entregues para enterrar, 
suas famílias não foram procuradas?”“

Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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APRESENTAÇÃO
“A mesma terra que escondia o corpo dos 
desaparecidos políticos da ditadura, esconde, 
hoje, os excluídos da democracia”.

Este livro-reportagem começa no dia 20 de fevereiro de 2018, 
quando os restos mortais de Dimas Antonio Casemiro foram 
identificados após quase meio século de uma busca incessante 

por parte de sua família. Ele e o irmão, Dênis, tinham 25 e 28 
anos, respectivamente, quando foram torturados e assassinados 
pelas forças de repressão do regime militar. Os dois foram enterra-
dos como indigentes no Cemitério Dom Bosco, mais conhecido 
como Cemitério de Perus, na Zona Norte de São Paulo.

 No livro de registro do cemitério, as informações de ambos 
foram alteradas, para dificultar a busca da família. A Comissão da 
Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo apontou que 79 
vítimas do regime foram enterradas na cidade. “Destas, 47 foram 
sepultadas como indigentes entre 1969 e 1976, sem o conheci-
mento de suas famílias, apesar de seus nomes verdadeiros serem 
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Em outubro de 2014, formou-se então o Grupo de Trabalho 
de Perus (GTP), em parceria com o Centro de Antropologia e Ar-
queologia Forense (CAAF-Unifesp), com profissionais dedicados à 
identificação dos restos mortais escondidos na vala clandestina. Foi 
justamente assistindo ao trabalho apaixonado da coordenadora do 
grupo, Carla Borges, que uma Maria Vitória se encantou pelo tema. 

Quatro anos depois do início do GTP, a primeira grande vi-
tória veio em fevereiro de 2014, quando a família Casemiro pode 
finalmente ter uma resposta sobre o segundo irmão desaparecido. 
Através do confronto de DNA, a ossada de Dimas foi reconheci-
da. Nesse dia, bastou uma ligação para Victoria mergulhar junto 
nessa jornada, que duraria quase um ano. 

Achávamos que o tema estava definido. Nosso Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) seria um livro-reportagem sobre a 
Vala Clandestina de Perus e como a ditadura usou o desapareci-
mento e a indigência como ferramentas de repressão e uma tenta-
tiva de manipular a história. 

Alguns dias de pesquisa depois, no entanto, nos deparamos 
com uma reportagem que alterou nosso rumo. Publicada pela 
Agência Pública, a matéria “Indigentes”, da jornalista Ali Rocha, 
cuja ajuda foi fundamental para a existência deste trabalho, nos 
mostrou que a indigência não poderia ser tratada apenas como 
fenômeno histórico. Descobrimos então que este livro não seria 
uma rememoração do passado, mas uma descrição do presente. 
Dizemos “descobrimos”, porque, de fato, não foi uma escolha. 
Simplesmente não era mais possível escrever no pretérito do passa-
do. Afinal, a mesma terra que escondia o corpo dos desaparecidos 

do conhecimento das autoridades responsáveis pelo sepultamento 
em quase a totalidade dos casos”, diz o documento. 

Mesmo assim, preocupados em não deixar vestígios, os mili-
tares queriam a construção de um crematório destinado a indigen-
tes. Como o projeto não foi bem sucedido, a máquina repressora 
abriu uma vala pública, fora da planta oficial do cemitério, e es-
condeu 1.049 ossadas. Dentre elas, opositores do regime, vítimas 
do Esquadrão da Morte e crianças vítimas da poliomielite. 

Familiares de desaparecidos políticos já sabiam da existência 
da vala e pressionavam o poder público desde o período ditatorial 
para que a vala fosse investigada. Mas a Vala Clandestina de Perus 
só foi aberta em 1990. E o Brasil ficou sabendo da história escon-
dida quando foi ao ar a histórica reportagem de Caco Barcellos, no 
Globo Repórter. Nas histórias dos personagens deste livro-repor-
tagem, a televisão também aparece como agente estrutural.

As ossadas escondidas na vala foram então levadas para a Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp), que tinha assumido a 
responsabilidade de analisá-las e identificar a quem pertenciam. Os 
restos mortais de Dênis foram reconhecidos em 1991, nessa primei-
ra etapa da longa jornada que ainda viriam a percorrer as ossadas. 
Dimas seguia desaparecido e a família no desespero de encontrá-lo. 

As ossadas passaram mais de uma década abandonadas no chão 
de terra do ossário do Cemitério do Araçá, no centro da capital pau-
lista. Até que, finalmente, durante a gestão de Fernando Haddad 
como prefeito de São Paulo, foi constituída a Comissão da Memória 
e Verdade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidada-
nia, e os desaparecidos políticos passaram a ser prioridade. 
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No contexto deste livro-reportagem, indigentes são os corpos 
não identificados ou não reclamados pela família. Este não é um 
termo técnico, mas historicamente utilizados para designar os sepul-
tamentos desacompanhados ou de desconhecidos. Refletimos mui-
to sobre o usar no título um termo com conotação pejorativa. Mas 
nossa opção por usar o termo indigente tem motivo: incomoda. In-
comoda agora porque está aparente; não era um problema enquan-
to estava enterrado em um submundo distante do nosso olhar. Mas 
as coisas são o que são. Corpos jogados em covas rasas, cobertos por 
um matagal, numerados por intervalo em uma estacada de madeira 
desbotada, em um canto extremo da cidade de São Paulo. A divisão 
entre quem é gente e quem é ‘indi’ é clara, consciente e cruel. 

A realidade é triste, ainda mais depois de termos escutado as 
histórias das famílias que sentiram na pele o que é ter alguém amado 
privado de sua última gota de dignidade. Infelizmente, como vere-
mos, o termo é também o usado pelos funcionários de todas as insti-
tuições ligadas à morte, e consta, inclusive, nos dados oficiais forne-
cidos pelo Serviço Funerário através da Lei de Acesso à Informação. 

 A designação do conceito de ‘não reclamados pela família’ 
será objeto de desconstrução ao longo dessa narrativa. Como ve-
remos nas histórias de Vera, Isilda, Leonardo, Norma e Ivanise, 
o Estado não só abandona as famílias no momento mais difícil, 
como se torna obstáculo. Ao enterrar pessoas sem sequer procurar 
suas famílias, o Estado brasileiro é mais do que omisso, age contra. 

O termo ‘desconhecidos’ também será questionado. Não se 
pode assumir que sejam desconhecidos todos aqueles que um sis-
tema ineficiente não é capaz de reconhecer. 

políticos da ditadura, esconde, hoje, os excluídos da democracia 
no Estado de São Paulo. Optamos então pela pauta da atualidade. 

Em 20 de agosto de 2018,, 47 anos depois do seu desapare-
cimento, Fabiano Casemiro enterrou seu pai. O dia escolhido é 
também um ato político; a data foi declarada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) como sendo o Dia Internacional das Ví-
timas de Desaparecimento Forçado. Aquelas de ontem e de hoje. 
“Meu maior desejo é de que todas as pessoas que participaram disso 
comigo e que também esperam por seus entes, possam encontrá-los 
e enterrá-los”, declarou Fabiano à Ponte Jornalismo na época. 

Infelizmente, em 2018, milhares de brasileiros têm o mesmo 
desfecho de Dênis e Dimas Antonio Casemiro: a indigência. Gos-
taríamos muito de poder oferecer aos leitores um número, mas 
nem no Estado de São Paulo existem dados precisos sobre o se-
pultamento dos corpos considerados indigentes. A Comissão da 
Verdade afirma que 79 pessoas foram sepultadas como indigentes 
em São Paulo durante todos os 21 anos do regime militar. Hoje, 
como veremos, estamos trabalhando com a casa dos milhares. 

Indigente sequer tem um definição precisa, especialmente no 
contexto aqui aplicado. A palavra vem do latim e expressa alguém 
que “tem falta de, necessitado”. Em muitos contextos, especial-
mente no espanhol, o termo é sinônimo de “mendigo”, como de-
fine Dicionário Houaiss. “Que ou aquele que vive em indigência, 
sem condições de suprir suas próprias necessidades; miserável, ne-
cessitado, pobre”, diz o dicionário. O prefixo “in” carrega privação 
e negação. In-di-gen-te. Aquele que não é gente. Aquele que foi 
privado da vida, também será negado na morte. 
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que o concreto deve se sobrepor à ideia; e o prazo, à criatividade. 
Em outras palavras: o trabalho tem que ser entregue e o sonho terá 
de ser parcelado. De forma que o último ponto final já não mais 
presenta um fim, mas uma indicação de sequência. Portanto, esse 
livro-reportagem deve ser lido como ele é: uma primeira tentativa de 
duas jovens repórteres no primeiro grande voo solo. 

Maria Vitória Launberg Ramos
Victoria Pires Hablich Gonçalves

Entre o último suspiro de uma pessoa e o enterro do corpo 
que habitava, há um longo, sombrio e complexo processo. Vamos 
percorrer o que chamam de “caminho do capeta”, para analisar 
como opera o sistema de produção de indigentes e entender por-
que tantas famílias, que procuram entes desaparecidos, acabam 
por se deparar com estes jogados em valas públicas no Estado de 
São Paulo, sem que ninguém os avisasse. 

Além de dolorido, o processo de construção desse livro-repor-
tagem foi extremamente longo e, muitas vezes, extremamente frus-
trante. Fomos ignoradas pela superintendência do Instituto Médico 
Legal (IML), tivemos o acesso aos cemitérios e à superintendência 
do Serviço Funerário negados, penamos para conseguir as entre-
vistas com as outras instituições, sofremos com a inexistência de 
material acadêmico ou fontes especializadas no tema, mas chegamos 
até aqui. A verdade é que só estamos concluindo a apresentação por-
que nesse caminho encontramos famílias que nos empurraram para 
frente. Com elas, aprendemos que não existe motivo nenhum para 
parar; se elas seguem, como poderíamos desistir? 

Apesar de todos os obstáculos no mundo material, o mais difí-
cil, sem sombra de dúvidas, foi lidar com as expectativas e as ansie-
dades de nossos subconscientes. Para acalmar o coração, decidimos 
que essa seria a melhor versão possível, e não “a” versão final. Com 
orientação, algumas novas ferramentas e mais alguns meses, pode-
remos, quem sabe, chegar até onde imaginamos no início do ano. 
A megalomania do plano e o motor da juventude tiveram que ser 
freados pela realidade e pela parte mais madura, capaz de identificar 



Vestido com uma bermuda preta e uma 
camiseta cinza, o menino estava descalço e 
com o rosto virado para o chão.“

DR. 
ARNALDO
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Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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No auge do verão paulista de 2014, os velhos aparelhos de 
ar-condicionado não davam conta de amenizar o clima. Tra-
balhando inimpterruptamente, pareciam fraquejar a cada 

vez que as portas de vidro se abriam e uma nova lufada de bafo 
tomava conta do 23º Distrito Policial. O prédio de três andares na 
Rua Itapicuru, na Zona Oesste de São Paulo, parecia uma estufa. 
Os pesados uniformes dos policiais também não ajudavam muito 
e a temperatura era o grande assunto do dia.

Era 2 de janeiro e como todo início de ano, o dia estava tran-
quilo. As manchetes dos jornais daquela manhã pareciam ilustrar 
sua relativa insignificância. “Vazia. Depois de receber 2 milhões de 
pessoas na festa de Réveillon, a Avenida Paulista passou por uma 
limpeza logo cedo”, dizia o Estadão. “Rolezinho da Imigrantes: ao 
som de funk, jovens se reúnem em queda d’água da Serra do Mar 
para dançar e beber cerveja”, estampava a Folha. Era como se o 
país todo tivesse se recuperando da ressaca da virada do ano. 
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Os Policiais Militares Thiago e Juliano faziam sua rota de pa-
trulhamento habitual pelas ruas desertas da capital naquele dia. 
Nada de anormal ou que demandasse a atenção dos dois. O dia 
andava arrastado, pelo menos até às 12h56.

– Copom. Câmbio. Copom – começou a gritar o rádio aco-
plado no painel da viatura – Ocorrência no viaduto da Dr. Arnaldo. 

 Os policiais, com apenas 22 e 23 anos, seguiram em di-
reção ao endereço informado pela Central de Comunicação da 
Polícia. Lá, depararam-se com um corpo de um jovem, que pa-
recia não ser muito mais velho do que os dois. Vestido com uma 
bermuda preta e uma camiseta cinza, o menino estava descalço e 
com o rosto virado para o chão. A cena era impactante. 

 A única testemunha presente era o atendente de um co-
mércio próximo, Gilvan Ferreira de Souza. Ele comunicou à polí-
cia que a ocorrência aconteceu às 11h26. 

– Eu o vi parado ali em cima do Viaduto Dr. Arnaldo e, de 
repente, ele se jogou no meio da Avenida Sumaré. 

Por se tratar de uma situação suspeita, a perícia foi acionada 
para determinar o que tinha acontecido de fato. Segundo o Boletim 
de Ocorrência iniciado às 13:02, foi constatado que a vítima não 
portava documento e solicitada a realização de exame datiloscópico 
no Instituto Médico Legal (IML). O B.O foi emitido pela 23º DP 
às 17h25, sem a assinatura do delegado José Salmazo Filho. 
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“ A cada passo que dava por conta própria, ela 
tropeçava no descaso, no desrespeito e na 
falta de humanidade com que eram tratadas 
as pessoas ao seu redor.

A ÚLTIMA 
REFEIÇÃO 
DA FAMÍLIA 
MARCHIORO



INDIGENTES A ÚLTIMA REFEIÇÃO DA FAMÍLIA MARCHIORO

24 25

Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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Em outro canto da capital paulista, um dia antes do suicídio 
no viaduto, em 1o de janeiro de 2014, Vera Lucia Marchioro  
estava animada com o ano novo. Casada, ela tinha construído 

uma família da qual se orgulhava. Os quatro filhos, Lesley, Natá-
lia, Luiz Henrique e Lucas, não dependiam mais dela e iniciavam 
a vida adulta com o pé direito. 

A mãe coruja festejava as conquistas dos filhos. Natália tinha 
terminado de cursar a faculdade e a família esperava, ansiosa pela 
festa de formatura. Extrovertido como a mãe, Luiz Henrique, en-
tão com 25 anos, estudava Artes Cênicas e já tinha começado a 
carreira como ator. Naquele ano, o jovem foi garoto propaganda 
de grandes marcas, como Bradesco, Doritos, Antártica e Clube 
Social. Mas o trabalho preferido da mãe era, com certeza, o do-
cumentário curta-metragem sobre a história do rock no Brasil, 
gravado no último semestre de 2013. 
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A viagem de réveillon tinha sido longa e estavam todos cansa-
dos. Vera preparava o jantar enquanto o resto da família se reunia 
e o bom humor pairava pela sala. Apesar do fim do relacionamen-
to de três anos, Luiz também estava lá, sentado no sofá, esperando 
que a mãe desse o aviso de que a comida estava pronta. 

Como em todo começo de ano, a família estava cheia de ex-
pectativas para o futuro. Os planos estavam traçados e as promes-
sas, feitas. Por volta das 21 horas, todos se reuniram na mesa de 
jantar, cada um em sua cadeira de costume. A mesa cheia era o 
momento preferido de Vera. Ela não sabia, mas aquela seria sua 
última refeição com a família completa.

***

A manhã do dia 2 de janeiro ainda estava começando quando 
Vera acordou assustada com o barulho de pneus cantando. Sem 
saber direito o que estava acontecendo, desceu as escadas correndo 
e encontro a filha Natália desesperada:

– Mãe, o Luiz, mãe! Ele saiu correndo com o seu carro!
A saída repentina do jovem, às 8 horas da manhã do dia 2 de 

janeiro, deixou a família em choque. Luiz Henrique nunca usava o 
carro, muito menos o da mãe. Não era seu costume sair sem avisar 
e todos sabiam que havia algo muito errado. Natália e a filha mais 
velha decidiram sair com o outro carro atrás do irmão. 

Mas, no momento de pânico, prevaleceu a decisão de Vera. 
Ninguém ia sair correndo naquela situação. “Eu não ia perder 

meus três filhos em um acidente de carro. Eu senti na hora que 
tinha algo errado”, conta Vera, sentada na beira do sofá enquanto 
lembra o início da história. As mãos inquietas seguram um meda-
lhão que ela carrega no pescoço.

Depois de acalmar as filhas, Vera decidiu visitar a igreja São 
Judas. Mesmo sendo espírita, orou ajoelhada na casa católica; 
naquele momento, existia um só Deus. Algo dentro dela dizia 
que não adiantaria pedir proteção para o filho, pois o destino já es-
tava selado. Orou apenas para que Deus iluminasse seu caminho. 

  Como não queria ir sozinha até a delegacia, pediu ao ma-
rido que voltasse mais cedo do trabalho. No início da tarde, já 
estavam na 16º Delegacia de Polícia, na Vila Clementino, para 
registrar o Boletim de Ocorrência de desaparecimento do filho. 
Porém, o delegado se recusou a fazer o registro imediatamente.

- Ele saiu hoje? Não, então não pode registrar. Você vai ter 
que esperar até amanhã.

Na hora, Vera achou aquilo um absurdo, mas sem ter outra al-
ternativa, foi obrigada a voltar para casa. Mais tarde, ou melhor, tarde 
demais, ela descobriu que essa espera é um mito antigo que, infeliz-
mente, persiste até hoje. O desaparecimento não só pode como deve 
ser registrado na hora e as buscas devem ser iniciadas imediatamente. 

Na manhã do dia 3 de janeiro, Vera e o marido estavam de 
volta a 16º DP para registrar a ocorrência do desaparecimento do 
filho e do carro. No B.O número 69/2014, assinado pelo Delega-
do de Polícia Jose Antonio do Nascimento, constam as seguintes 
informações sobre ocorrido:
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Presente a declarante noticiando que seu filho saiu de sua casa na data 

de ontem por volta das 08h30 com seu veículo, sem sua autorização e 

até a presente data não retornou, nem deu notícia de onde pode estar. 

Declara que ligou em seu celular mas entra na caixa postal, nenhum 

parente ou amigo teve notícias dele, bem como, sua ex-namorada não 

sabe dizer de seu paradeiro. Informa que ele não é usuário de drogas, 

mas que já usou por um período e que sofre até hoje com o fim de seu 

relacionamento. Deixa consignado que ele levou a bolsa de sua filha, 

Natália Marchioro de Barros, que continha todos os documentos e car-

tões de crédito pessoais. Nada mais. 

Orientada pela escrivã que redigiu o Boletim de Ocorrência, Vera 
foi ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) para registrar um outro B.O e inserir o filho no banco de da-
dos de desaparecidos do Estado. “Eles disseram que podia fazer pela in-
ternet, que não precisava ir lá. Mas eu senti que eu tinha que ir, sabe?”.

Chegando no tal Departamento, ela se deparou com um 
espaço decrépito, com poucos funcionários e uma estrutura que 
passava pouca credibilidade. “Os computadores lá são de mil no-
vecentos e bolinha, é bizarro”.

Mesmo tendo seguido todas as orientações da polícia, Vera 
não sentiu segurança na capacidade, ou na vontade, do poder 
público de localizar seu filho. Decidiu, então, iniciar as buscas 
por conta própria.

***

Na casa dos Marchioro, os dias, antes tranquilos e alegres, foram 
tomados por sofrimento, angústia e desespero. O desconhecimento 
do paradeiro do filho deixou a mãe em estado de alerta ininterrupto. 
A cada ranger de porta Vera corria para a entrada da casa, já visuali-
zando o filho com a mão na maçaneta. Durante o dia, visitava cada 
lugar que sua intuição mandava. De madrugada, encarava por horas 
o telefone esperando ansiosamente qualquer toque. “Não existe coisa 
pior. Você come isso, você bebe isso, você dorme nisso. Não dá! A 
sua vida para… São 24 horas procurando”. A cada nascer do sol, 
uma esperança e a cada pôr-do-sol, mais uma decepção. 

Vera Lucia conduzia sua vida um tanto distante dos problemas 
de segurança pública do país. Até aquele fatídico início de 2014, só 
havia entrado em uma delegacia uma única vez na vida. Buscando 
pelo filho, ela descobriu um submundo. “Essa situação de desapa-
recidos, eu não imaginava que era tão grave a coisa. Foi aí que eu 
comecei a entender que Deus queria alguma coisa de mim”.

Ela sabia que não poderia ficar esperando a iniciativa da polí-
cia, então, seguindo sua intuição, ficou na marcação cerrada, visi-
tando constantemente as delegacias e cobrando respostas. “Eu não 
deixei o DHPP em paz, porque eu queria saber se eles estavam 
realmente investigando. Eu ia lá de novo e de novo, eu ligava, per-
guntava se tinha alguma novidade…  Pelo amor de Deus, como 
pode? O que eu posso fazer para ajudar?”, indagava.

Ao mesmo tempo, precisava atravessar a cidade para fazer 
as buscas presenciais. Não parava nem por um minuto, seguia de  
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hospital em hospital perguntando pelo filho. Depois passou a procu-
rar nos viadutos e espaços onde haviam pessoas em situações de rua. 

Sem achar nenhuma resposta nos lugares onde poderia en-
contrar o filho vivo, foi obrigada a encarar a suspeita que tanto a 
assustava. A primeira parada foi no Instituto Médico Legal Central 
(IML), localizado ao lado do Hospital das Clínicas. Mesmo antes de 
entrar, era possível sentir o calafrio na espinha. Vera queria encon-
trar Luiz, mas não naquele lugar. O nome do filho não estava nos 
registros, então era hora de verificar os desconhecidos.

 Na tela do computador, o funcionário mostrava diversas 
fotos dos cadáveres sem identificação. Entre tantas imagens, um 
rosto chamou a atenção de Vera, era um menino branco de cabe-
los pretos. O inchaço não permitia ver muito bem a feição dele. 
Apreensiva, a mãe lembrou de uma marca única do jovem.

– Tem tatuagem? – perguntou, torcendo para que o funcio-
nário negasse.

 – Esse não. 
A negativa foi um alívio, mas também o início de uma longa 

e cansativa jornada. Lá, ela foi informada pelo funcionário que 
teria que visitar pessoalmente todas as outras 72 unidades do IML, 
pois não existia um sistema integrado de buscas. “E eu nem sabia 
que tinha mais de um em São Paulo”. 

Basicamente, cada unidade funciona como um instituto iso-
lado e o funcionário apenas consegue acessar os dados dos corpos 
recebidos. “Fala sério, né? Qual a dificuldade de fazer isso funcio-
nar?”, questiona em 2018. Quatro anos antes, mapeou as cinco 

unidades do IML na capital paulista e visitou uma por uma. Essas 
eram somente as da cidade de São Paulo e ela teria que procurar 
em todo o Estado. E mais de uma vez. Como o IML manda enter-
rar os corpos que não foram procurados em 72 horas, ela precisa-
ria voltar a cada três dias para checar.

Os familiares primeiro dão o nome completo do parente desa-
parecido. O funcionário busca dentro do sistema daquela unidade, 
se não houver registro nominal, acabou por aí. Se a família tiver al-
guma orientação prévia, perguntará também pelas características de 
corpos não identificados. Vera perguntava e fazia questão de olhar 
todas as fotos disponíveis. Buscar por um filho desaparecido é 
uma história de terror. Mas olhar atentamente fotos de cadáve-
res nas mais diversas condições é um capítulo extra de desgraça.

Lisley, a filha mais velha, munida de uma lista de todas as 
unidades do IML que encontrou na internet, continuava a pes-
quisa de casa. Ligou em cada um dos 72 IMLs do Estado de São 
Paulo. Repetiu a mesma frase e recebeu a mesma resposta:

– Vocês estão com o corpo de Luiz Henrique Marchioro?
– Por enquanto, não deu entrada aqui, não.
Em seguida, a jovem pedia as informações referentes aos cor-

pos desconhecidos que aguardavam reconhecimento. Descartava 
aqueles com idade ou gênero incompatível e anotava os demais na 
lista amassada do uso constante. 

Vera passou a acionar todos os canais que conhecia e também 
os que desconhecia. Ela reuniu todos os comerciais gravados pelo 
filho e publicou um aviso nas redes sociais. 
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Lista usada pela família para procurar o corpo de Luiz Henrique pelas 
diversas unidades do IML, que não possuem um sistema integrado. 

A repercussão dos posts com os vídeos de Luiz foi imensa. 
Ela, que nunca havia usado o Facebook, descobriu o poder da 
rede. Com apenas alguns clicks, Vera conseguiu alcançar muito 
mais pessoas do que percorrendo pelas ruas da cidade. Os vídeos 
do jovem ator circularam o país, passaram pela América Latina e 
chegaram até os Estados Unidos. O coração ferido da mãe conse-
guiu reestruturar forças para seguir firme.

 “Formou-se uma corrente de oração e foi isso que me man-
teve firme. Hoje eu sou uma pessoa universalista, sabe? Porque eu 
fiquei dias sem dormir, mas me mantive sustentada pelas mensa-
gens e orações que eu recebi”.

Com o destaque na internet, a história chamou atenção da 
produção do programa Balanço Geral, veiculado pela Rede Record 
e dedicado a notícias policiais. Vera decidiu, então, contar sua histó-
ria para o Brasil. Aquela era mais uma grande oportunidade de divul-
gar a foto de Luiz. Rapidamente, sites dedicados às fofocas e à vida de 
pessoas famosas passaram a compartilhar o desaparecimento de seu 
filho com manchetes como: “Astro de comerciais está desaparecido”.

A cada passo que dava por conta própria, ela descobria o des-
caso, o desrespeito e a falta de humanidade. Por não existirem in-
formações concretas nem orientações para as famílias que buscam 
um desaparecido, sua única opção era ser guiada pela sua intuição. 
Descobriu que não era a única, mas uma das muitas mães que se 
sentiam abandonadas pelo poder público. Com pesar, percebeu 
que, mesmo em um momento como aquele, a posição social in-
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fluencia muito. Assistiu às outras mães com menos poder aquisitivo 
sendo ainda mais destratadas e ignoradas pelos agentes públicos. 

Até aquele momento, a família Marchioro também estava 
sendo ignorada pelas autoridades policiais. Pelo menos até a che-
gada na televisão. 

***

Com a TV ligada na Rede Record, assistindo à chamada da 
reportagem que contaria a história da própria tragédia, Vera escutou 
o telefone tocar. Não queria perder aquele programa por nada, mas 
era preciso atender, poderia ser alguma notícia sobre Luiz. 

– Vera, encontramos o seu carro. É um Fiesta com a placa 
FDH-0758, confere?

– Isso.
A ligação do delegado foi um impulso. Ela não conseguiu 

se conter, deixou a TV ligada e correu para a delegacia que havia 
sido direcionada. 

Quando chegou na 23º DP, em Perdizes, viu seu rosto es-
tampado nas televisões; conversava com a polícia justamente en-
quanto a matéria estava no ar. “Então, eu estava na TV e sentada 
fisicamente lá também, na delegacia”. A sincronia, entre a veicula-
ção da reportagem no Balanço Geral e a primeira informação con-
creta sobre o desaparecimento do filho, chamou atenção. À mãe 
desamparada, pareceu oportunismo. E se não tivesse aparecido na 
TV, será que a polícia teria vindo dar satisfação?

Para que Vera pudesse retirar o carro foi gerado um novo 
Boletim de Ocorrência. No texto, o delegado aponta que o carro 
já era objeto de queixa em outra ocorrência, registrada pela pro-
prietária na 16º DP. Inclui, também, que a queixa está associada 
ao desaparecimento do jovem Luiz Henrique Marchioro. Ou seja, 
a 23º DP estava ciente da situação. 

Presente o policial militar Macedo componente da viatura 04309, noti-

ciando que foram acionados pelo Copom, para atender uma ocorrência 

de veículo abandonado em via pública, sendo que no local, encontraram 

o automóvel ora discriminado, objeto de queixa de Desaparecimento do  

veículo, fato registrado conforme BO 69/2.014, datado de 03/01/2.014, 

no 16 D.P. Vila Clementino. A Autoridade Policial cientificada dos fa-

tos, inicialmente requisitou perícia local., tendo comparecido no local a 

viatura 0995, Perito Rafael. A proprietária do automóvel VERA LUCIA 

MARCHIORO, relata que até a presente data nao tem noticia do filho 

foi a primeira vez que Luiz Henrique desapareceu e neste ato, recebe o 

veículo em auto próprio. Nada Mais.

O Ford Fiesta preto de Vera foi encontrado às 14h16 do 
dia 24 de janeiro, estacionado na Rua Heitor Penteado, número 
216. Na hora, ela reconheceu o endereço; era próximo ao espaço 
de meditação que Luiz frequentava. O coração apertava cada vez 
mais. Por que tinham localizado o carro e não seu filho? Ela 
não queria imaginar uma resposta. 
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Outra coisa chamou sua atenção. Quando o menino saiu às 
pressas naquela manhã, levou consigo uma sacola de roupas e a 
bolsa da irmã. Nada mais estava lá no momento em que encontra-
ram o carro. Para onde foram aquelas coisas, ainda ninguém sabe. 

As perguntas não paravam de surgir. É difícil entender como 
um carro, registrado em um Boletim de Ocorrência como procu-
rado, permanece abandonado por 20 dias em via pública, até que 
alguma autoridade o perceba. Encontrado o carro, desespero da 
procura por Luiz crescia minuto a minuto.



A única coisa que a mantinha de pé era a 
certeza de que se ela caísse, seus outros 
filhos cairiam junto. Ela tinha que aguentar. 
Eles tinham que aguentar.“

QUADRA 3, 
GLEBA 3, 
TERRENO 99



Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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Na manhã do dia 3 de fevereiro, faziam exatos 31 dias que Vera 
não dormia. Buscava pelo filho incessantemente em todos os 
cantos da cidade. Todos os dias, ela entrava em contato com 

a polícia para verificar como andavam as investigações. Não ia dei-
xar de cobrá-los, porque sabia que, somente assim, aquele caso não 
seria esquecido como tantos outros. Procurava se amparar em sua 
fé, que desde sempre foi inabalável. Seguia com as buscas diárias e 
as orações antes de dormir.

Durante o mês de desespero, foi justamente a religião que a 
manteve de pé. Todos os dias conversava com a diretora do seu 
Centro Espírita, em busca de amparo. Enquanto escutava palavras 
de consolo no telefone, ouviu o marido falando com alguém.

 – Amor, eu preciso conversar com você, os investigadores 
estão vindo aí... – o rosto dele já entregava o recado. 
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Naquele mesmo segundo, quando ouviu a apreensão na voz 
do marido, Vera sentiu no corpo a confirmação daquilo que a 
mente tentava negar. Como se revivesse aquela lacuna entre o final 
da frase de seu marido e o começo de um pesadelo, ela me conta 
sua história junto a novas lágrimas e a mesma dor. “Eu já sabia 
que ele tinha morrido. Eu me achava egoísta. Como é que pode 
você ter certeza de que o seu filho está morto?” 

A certeza do falecimento do filho gerou nela uma culpa enor-
me. Sua intuição já comunicava a perda e, por isso, sentia como se 
tivesse atraído a tragédia. Ela sabia que todos os tipos de pessoas 
ofereceram ajuda. A imagem de Luiz tinha circulado por todo o 
país e chegou ao exterior, até o carro havia sido localizado e ele, 
não. Era impossível admitir que as esperança de encontrá-lo vivo 
eram pequenas, nenhuma mãe o faria.  

A partir daquele momento, Vera sentia-se fora de seu corpo, 
como se estivesse flutuando. Era preciso pensar cada ação, coorde-
nar cada ideia. A única coisa que a mantinha de pé era a certeza 
de que se ela caísse, seus outros filhos cairiam junto. Ela tinha que 
aguentar. Eles tinham que aguentar. 

Fazendo o máximo de esforço para se concentrar nas palavras 
do investigador, ela tentava, ao menos, entender a história:

– O senhor está me dizendo que meu filho foi encontrado 
morto no mesmo dia que desapareceu e pela mesma delegacia 
que achou meu carro há dez dias?!

Vera se lembra da feição triste do delegado ao confirmar a 
informação. Ou melhor, a desinformação da sua própria polícia. 

Apenas três horas depois de ter saído de casa, Luiz Henrique Mar-
chioro foi encontrado morto por policiais militares e registrado 
como desconhecido na 23º Delegacia de Polícia.

O B.O de suicídio no viaduto consumado foi um dos primei-
ros a ser registrado pelas autoridades no ano de 2014, naquela ma-
nhã tranquila do dia 2 de janeiro, com o emblemático número 14. 
Quando o delegado da 16º DP negou o registro de desaparecimento, 
na tarde do próprio dia 2, a Polícia Civil do Estado de São Paulo já 
tinha o corpo de Luiz Henrique sob custódia. No dia seguinte, Vera 
registrou o B.O de número 69, 55 ocorrências depois, a polícia já 
estava com o corpo de seu filho. Quando ela foi ao DHPP e escutou 
que a investigadora que ela faria tudo o possível para encontrar o 
jovem, a polícia sabia onde ele estava. Quando Vera voltou à 23º DP 
para buscar o carro no dia 24 de janeiro, aquela mesma delegacia já 
havia encontrado o corpo do seu filho havia 22 dias. 

Foi apenas no dia 3 de fevereiro que a polícia finalmente con-
frontou as digitais de Luiz Henrique com as do jovem vítima de 
suicídio, encontrado no dia 2 de janeiro pela 23º DP. Vera foi 
orientada, então, a voltar ao IML Central para identificar o filho. 
Como o corpo já havia sido sepultado, a identificação teria que ser 
feita por foto e comparação de DNA entre mãe e filho. 

O tempo em que o funcionário procurava a foto certa parecia 
uma eternidade. Ela não entendeu muito bem porque estavam 
mostrando as fotos que ela já havia visto um mês antes. Olhando 
as mesmas imagens de um menino branco, de cabelos pretos e 
com o rosto muito inchado, Vera repetiu a sua pergunta.
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– Ele tem tatuagem?
Daquela vez o atendente não pensou duas vezes e confirmou. 

Era o filho dela. “Foi aí que eu fiquei ainda mais estarrecida. Eu falei 
que isso é falta de se colocar no lugar do outro. O fotógrafo tirou 
várias fotos, o funcionário tinha que ter me mostrado todas as fotos 
e confirmado que tinha a tatuagem! Tudo isso teria acabado ali”

Durante aqueles 31 dias de sobrevida de Vera, ela entrava 
em contato com as autoridades policiais sem conseguir nenhuma 
informação, enquanto a polícia tinha sob sua responsabilidade o 
corpo de Luiz Henrique, fotografado e fichado. Todos os boletins 
de ocorrência foram realizados pelo mesmo órgão; pior, alguns 
deles pela mesma Delegacia de Polícia, mas ninguém foi capaz de 
cruzar essas informações.  

A cada frase do delegado, a tragédia piorava. Ele entregou a 
Vera um papel com três informações, não faziam o menor sentido 
para a mãe que vivia o pior momento da sua vida. 

Dom Bosco, Quadra 3, Gleba 3, Terreno 99

Ela leu de novo. Não entendeu. Olhou para o delegado com 
a dúvida estampada no rosto e escutou as palavras que iriam ecoar 
nos seus ouvidos pela eternidade. 

Luiz Henrique Marchioro já havia sido enterrado pelo Estado. 
Como indigente.
O silêncio se perpetuou na sala. Vera levou alguns segundos 

para processar a informação. Depois, perdeu completamente o 

controle. Fora de si, gritava com o delegado, esmurrava a parede, 
carro, porta, tudo o que via pela frente. Eram 31 dias de angústia 
acumulados naquele momento. O que ela queria, na verdade, 
era esmurrar algo intangível: o descaso do governo, que supos-
tamente cuidaria dela e de sua família.

- O que é isso, gente? Como podem fazer uma pessoa so-
frer desse jeito?

Os gritos de uma mãe ferida e inconformada ecoavam no silên-
cio daqueles policiais, que sabiam: não tinham feito o que deveriam. 

Por 14 dias, o cadáver de Luiz Henrique Marchioro ficou 
sob a responsabilidade da polícia paulista. Mesmo tendo sido pro-
curada pela família mais de uma vez, em suas mais diversas insti-
tuições, a Polícia Civil do Estado de São Paulo não comunicou à 
família, sobre o corpo que tinham sob custódia.

Na descrição da vítima desconhecida, registrada no B.O de 
suicídio número 14 emitido pela 23º DP, constam diversas infor-
mações semelhantes às da queixa de desaparecimento feita pela 
família Marchioro no dia seguinte, na 16ºDP.

Os 31 dias de desespero da família Marchioro deveriam ter 
chegado ao fim no início de fevereiro, quando descobriram o pa-
radeiro do jovem desaparecido. Mas como um filme de terror, a 
tragédia parecia interminável e o que deveria ser um ponto final, 
tornou-se um infinito ponto de interrogação. 

Vera queria apenas entender o porquê, além da perda do filho, 
foi condenada a sofrer um luto complicado como esse. Por que fazer 
uma família passar por essa dose extra de sofrimento?
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O que mais irritava Vera, no entanto, eram justamente as 
respostas que recebia. Escutou do IML que não haviam funcio-
nários suficientes para contatar os familiares. Como se esse fosse 
o fim da questão. “Isso é um absurdo, porque eu sou cidadã, 
pago todos os meus encargos, então isso é um direito”, exclama 
com a indignação, que apenas uma mãe privada de se despedir 
do próprio filho pode expressar.

Boletim de 
Ocorrência
(Número)

Desaparecimento 
(69/2014)

Suicídio consumado
(14/2014)

Gênero Masculino Masculino

Cútis (cor da pele) Branca Branca

Altura 1,80 1,80

Compleição Magro Magro

Cor do cabelo Castanho escuro Castanho escuro

Tipo de cabelo Ondulado Liso

Tamanho do cabelo Médio Cumprido

Idade 25 anos Aproximadamente 28 anos

Vestuário Camiseta e bermuda escura 
e descalço

Camiseta cinza e bermuda 
preta

Se não tem ninguém para contatar a família, então por-
que o governo enterra depois de apenas 72 horas? A resposta 
do IML novamente foi insatisfatória: porque não tem geladeira. 
E de fato, não há espaço suficiente para manter a demanda diária 
de refrigeração por mais tempo. Mas a questão continua, por quê?

Se não existe geladeira suficiente para manter um cadáver por 
mais de três dias no Instituto Médico Legal (IML), onde ficou Luiz 
Marchioro entre 5 e 16 de janeiro? Ele morreu e foi encontrado 
no dia 2, quando desapareceu, seu atestado de óbito consta que o 
sepultamento foi realizado no cemitério de Perus somente 14 dias 
depois. “Onde ficou o corpo do meu filho esse tempo todo se eles 
não têm refrigeração para mais de três dias?”, questiona.

Acima de tudo, Vera queria entender quem eram os culpados 
pela tragédia de sua família. Até sobre isso havia confusão. “Cada 
um joga a responsabilidade para o outro”.  Para a polícia, aquela 
mãe guardava uma seleção especial de porquês. “Como que pode 
as delegacias não terem o confronto de informações?”, indaga. Se 
ela registrou que buscava o filho na 16º DP, imaginava, então, que 
todas as delegacias automaticamente estariam alertas e também 
buscando pelo menino. “Quando fiz o B.O. de desaparecimento, 
deveria ter batido com o B.O. de suicídio”.

No entanto, o que ela descobriu na pele é que nem mesmo 
dentro da mesma delegacia as informações foram confrontadas. A 
delegacia, onde ela foi buscar o carro, havia registrado a ocorrência 
de suicídio do filho. “Isso é uma coisa inadmissível! No mínimo, 
eles estão subestimando a minha inteligência”. 

Cada questão não respondida levava a outra, igualmente sem 
resposta. Por que a polícia somente fez a comparação das digitais 
um mês depois? Porque simplesmente não existem protocolos de 
comunicação efetivo entre os órgãos envolvidos na gestão da mor-
te. No dia 2 de janeiro, o delegado solicitou a identificação do 
corpo por meio de exame datiloscópico. O corpo foi encaminhado 
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para o Instituto Médico Legal, permaneceu lá por 14 dias, foi se-
pultado pelo Serviço Funerário e apenas 30 dias depois o delegado 
recebeu o resultado do exame. “Então, o que adianta você fazer 
uma ocorrência de desaparecido ou de suicídio?”

E mesmo que as delegacias não tivessem feito esse cruza-
mento, como o DHPP não percebeu que um corpo com as mes-
mas características que o órgão supostamente buscava, perma-
neceu no IML por duas semanas? “Porque não tem um banco 
de dados integrado. Mas por quê?”,  Vera segue indignada. Se 
houvesse um só banco de dados reunindo as informações coleta-
das pelas delegacias, pelo DHPP e pelo IML, bastava uma única 
busca para que o próprio sistema identificasse nomes iguais, as 
semelhanças entre a pessoa procurada e a encontrada ou ainda 
comparasse as digitais. “Era só apertar um botão! Como é que 
pode as delegacias, o DHPP, o IML não terem um negócio desse 
nos dias de hoje, gente?”. 

Todas as instituições citadas no caso da família Marchioro 
fazem parte do mesmo órgão: a Secretaria de Segurança Pública. 
Ela é responsável pelo DHPP (que deveria investigar o desapare-
cimento do jovem), pela Polícia Militar (que encontrou o corpo 
e o carro), pela Polícia Civil (que definiu o destino do corpo e 
do veículo) como pela Polícia Técnico-Científica (que realizou as 
perícias no local do suicídio e encontrou o carro, fez a necropsia e 
encaminhou Luiz Henrique para o Serviço Funerário). 

A mesma instituição não foi capaz de cruzar os próprios da-
dos e perceber que procurava alguém que já havia sido encontra-
do por eles mesmos. “Como pode tamanha desorganização dentro 

de um órgão tão fundamental para a sociedade?”, questiona Vera.
Se isso aconteceu com uma família de classe alta, cujo caso 

viralizou nas redes sociais e foi veiculado na televisão, como estão 
as famílias pobres, esquecidas pelo poder público e ignoradas pela 
mídia? Além da triste constatação, a experiência da família Mar-
chioro leva a outra conclusão: “todos nós corremos o risco de 
sermos enterrados como indigente”.

As mãos de Vera tremiam enquanto ela segurava o docu-
mento. O papel grosso, verde e amarelo que ela tinha que encarar 
com a palavra DESCONHECIDO em letras garrafais no lugar 
do nome do filho. Para quem olha de fora, o apreço pelo nome 
certo na certidão de óbito pode parecer perfumaria. Mas para uma 
família obrigada a passar por um luto complicado como esse, cada 
letra da palavra “ignorado” é uma facada. Como ignorado se ele 
tinha nome? Como “desconhecido” se ele tinha família? Como 
não reclamado; se nós reclamamos por ele dia após dia?

Uma vez descoberto o triste paradeiro de seus entes queri-
dos, as famílias têm que enfrentar uma nova batalha. Vera não só 
quer uma Certidão de Óbito correta como quer tirar o filho do 
cemitério público para dar a ele uma cerimônia digna e depois 
cremá-lo, como costumam fazer na religião espírita. Mas, por 
lei, um corpo sepultado só pode ser exumado após três anos. A 
única forma de conseguir fazer a exumação antes desse período é 
através de uma autorização judicial.

“Qual é a finalidade da lei, se é um parente seu, um filho 
seu? Não tem nexo”, questiona o pai de coração de Luiz. De fato, 
não encontramos ninguém que pudesse explicar a razão. Existe 
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um decreto estadual1 que determina que a exumação só pode ser 
solicitada após o período de três anos. Foi instituída por ninguém 
menos que o obscuro governo Fleury.

Inconformada, a família Marchioro acionou um advogado 
particular para brigar pelo direito de dar o destino que considera 
adequado para o filho perdido. Para reduzir os custos, o advogado 
entrou com um só processo, solicitando ao mesmo tempo a exu-
mação, o translado do corpo para o local indicado pela família e 
alteração da certidão de óbito. 

O desejo mais imediato era poder dar dignidade e uma ceri-
mônia fúnebre que honrasse a vida do jovem Luiz Henrique. Como 
acreditavam no bom senso do pedido e da justiça, a família correu 
com os preparativos para a cerimônia. Vera, que trabalha com jóias, 
virou noites para preparar em 20 dias todas as medalhinhas com 
a foto do filho para dar de recordação aos amigos e parentes. “Pra 
mim ia ser muito simples! Eu achei que eu ia entrar com processo, 
fazer a exumação e tirar logo esse negócio de indigente”. 

Três anos se passaram, e a família não havia tido nenhuma 
resposta do juiz. No quarto ano de espera, o processo foi classifi-
cado como “prejudicado”. Isso porque já não tinha mais sentido 
debater a autorização para exumar um corpo antes do prazo; o 
tempo já havia passado. Quando recebeu a notícia do advogado, 
Vera segurou o palavrão que subiu à garganta. “Eu me senti uma 
tonta! É a mesma coisa que te chamar de burra e ignorante. É o 
governo dizendo: eu faço o que eu quero com você”. 

Voltou para casa dirigindo em silêncio, escutando apenas os 
próprios soluços. “Isso é demais. Eu não vou aguentar”, pensava. 
Perto de casa, não pôde mais se segurar. Saiu pela rua gritando, 
implorando a Deus que explicasse por que a estava fazendo passar 
por aquele sofrimento que beirava o insuportável. “Eu me senti 
uma bosta... na verdade, pior que bosta”, lembrava a mãe ferida, 
enquanto pedia desculpas pela palavra usada.

Por uma semana, Vera não conseguia pensar em outra coisa. 
A indignação tomava seu corpo e ela era dominada pela raiva. Ela 
tinha sido vítima tanto do descaso da polícia, como do judiciário. 
Sentia-se duplamente traída. Mas como sempre, manteve-se ape-
gada às suas crenças e encontrou uma certeza: iria até o final.

1. BRASIL. Constituição (1980). Decreto nº 16.017, de 1980.São Paulo, SP

Vera Lúcia Marchioro nos mostra as duas certidões de óbito do filho. A 
primeira, emitida como desconhecido. A segunda, com o nome de Luiz 
Henrique Marchioro. Residência, 2018. 
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 – Olha, eu e você somos bosta, só que eu não vou me conten-
tar com essa bosta! Eu quero saber se você quer continuar, porque 
eu não tenho medo nenhum. O que pode acontecer é eu morrer. 
Você tem toda a liberdade de sair fora, porque eu vou buscar outro 
– sentenciou ao advogado na reunião seguinte.

– Eu também não tenho medo de morrer. Eu to nessa com você, Vera.
Em março de 2018, entraram com um novo processo. Dessa 

vez, a solicitação é pela exumação com DNA. “Agora eu posso 
exumar porque já passaram os três anos, certo? Então agora eu 
quero saber se é o meu filho mesmo que tá lá”.



INDIGENTES INSTITUTO MÉDICO LEGAL

58 59

INSTITUTO 
MÉDICO
LEGAL



INDIGENTES INSTITUTO MÉDICO LEGAL

60 61

Instituto Médico Legal, 2014. Foto: Ali Rocha
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U
m corpo morto é encontrado na rua. A polícia é acionada e 
o corpo, recolhido. Depois de autopsiado, fotografado e fi-
chado, o corpo vai para a geladeira. O tempo agora é crucial: 

a família tem 72 horas para encontrar, identificar e reclamar esse 
corpo. Caso contrário, terá o parente enterrado como indigente. 

Esse é o procedimento padrão para os cadáveres do Estado de 
São Paulo que são encaminhados para o Instituto Médico Legal 
(IML). Até o início dessa investigação eu só sabia da existência do 
IML, e portanto, acreditava que todos os corpos terminavam lá. Na 
realidade, o encaminhamento do corpo vai depender do tipo de 
morte. Apenas mortes violentas, suspeitas ou de pessoas não identi-
ficadas são de responsabilidade do IML. Mortes naturais, cuja causa 
não foi declarada por um médico apto, são encaminhadas para o 
Serviço de Verificação de Óbitos, como veremos mais para frente. 
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Vítimas desconhecidas ou que vieram a falecer em via públi-
ca, mesmo sem sinal de violência, são consideradas mortes suspei-
tas e, portanto, também devem ser encaminhados para uma das 
72 unidades do IML no Estado de São Paulo. O órgão responde 
diretamente à Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que 
por sua vez está sob a direção da Secretaria de Segurança Pública. 

Uma vez no IML, o corpo será examinado para que seja iden-
tificada a causa da morte. É aberta uma ficha onde são colocados 
todos os dados disponíveis sobre aquele corpo. O material gené-
tico é colhido e armazenado em um banco de DNA permanen-
te, mantido pelo Instituto Médico Legal. O papiloscopista colhe 
também as digitais, que serão enviadas e armazenadas pelo Institu-
to de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

O processo se torna ainda mais complexo quando o indiví-
duo está cadastrado como “desconhecido”. Neste caso, o IIRGD 
tenta encontrar as digitais no seu próprio banco de dados. O pro-
blema é que apenas quem tem novo modelo de RG, lançado 
só em 2014, pode ser encontrado de forma automática através 
do software Afis (Automated Fingerprint Identification System ou 
Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais). 
Os demais, dependem de um processo arcaico e lento: o confronto 
manual. Os papiloscopistas precisam comparar a digital com cada 
uma registrada no banco de dados, usando uma lupa. 

As possibilidades de identificação ficam mais restritas ainda, 
porque só estão cadastradas as pessoas com RG emitido pelo Esta-
do de São Paulo. Ou seja, ninguém de outro estado que venha 

a falecer em São Paulo sem algum documento de identificação 
no bolso, pode ser encontrado pelo sistema. Apenas no ano de 
2017, quase 13 mil pessoas ‘não residentes’ do município de São 
Paulo faleceram na cidade, segundo o Programa de Aprimoramento 
das Informações de Mortalidade (PRO-AIM), via Lei de Acesso à 
Informação. Essas pessoas têm ainda mais chance de cair no invisível 
destino da indigência. 

Isso acontece porque, no Brasil, ainda não existe um cadastro 
nacional de digitais, que são coletadas e mantidas de forma integra-
da por cada Unidade da Federação. Atualmente, o maior banco de 
digitais do país é o da Polícia Federal (PF), mas só inclui os brasilei-
ros que têm passaporte. Mesmo assim, o processo de identificação 
dos corpos no Estado de São Paulo não tem acesso ao banco da PF. 

Imaginemos então que, mesmo após a tentativa de identifi-
cação do corpo através da comparação com as digitais cadastradas 
no IIRGD, ou que o prazo de 72 horas tenha se esgotado e o cor-
po continue desconhecido, o IML deverá registrar, nos mínimos 
detalhes, todas as características daquele corpo. Desde a descri-
ção básica da fisionomia, até a presença de marcas características, 
como cirurgia, tatuagem e cicatrizes. Essa descrição, acompanhada 
das fotografias, das digitais, do DNA e do atestado de óbito serão 
inseridas no banco de dados do IML. Isso permite que alguém 
identifique o corpo futuramente. 

O problema é que a teoria nunca reflete a prática. Como o 
médico legista faz tanto a autópsia, como o relatório e o preenchi-
mento das informações no cadastro, o processo acaba contami-
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nando o resultado. O IML Central, por exemplo, recebe cerca de 
10 corpos pora autópsia por dia. Para otimizar o tempo e não ter 
que repetir o processo de esterilização toda vez, o que os médicos 
acabam fazendo é autopsiar todos os corpos na sequência, e só 
então, sentam no computador para fazer os relatórios. Nesse con-
texto, é muito fácil que ele venha a confundir informações entre 
tantos corpos autopsiados. 

Para piorar, em 2014, quando o Ministério Público solicitou 
ao Instituto a lista dos nomes das pessoas que tiveram seus corpos 
autosiados ali, descobriu que não existia um controle unificado. O 
IML não foi capaz de fornecer as informações de quem passou pelo 
serviço. Isso porque, como vimos no caso de Luiz Henrique Mar-
chioro, cada uma das 72 unidades do IML tem um banco de dados 
próprio, que não se comunica com o resto da rede. 

Depois de muita pressão do MP, o IML anunciou em setem-
bro de 2015 a criação de um banco de dados online e integrado 
entre todas as unidades do Estado. Além do objetivo óbvio de ga-
rantir um controle mínimo dentro do instituto, o banco de dados 
facilitaria imensamente a busca por pessoas desaparecidas. Bastaria 
a família comparecer a uma única unidade para ter acesso aos re-
gistros de todas as outras. Também ajudaria a polícia a evitar que 
pessoas procuradas sejam enterradas como indigentes. 

Desde 2017 o Superintendente do Instituo Médico Legal, 
Ivan Miziara, garante que todas as informações das unidades do 
IML estão integradas em um único banco de dados. Garante ain-
da que a polícia tem acesso imediato à todos os corpos cadastrados 

pelo Instituto no Estado de São Paulo. Mas como veremos, no se-
gundo semestre de 2018 esse sistema ainda não funciona. Durante 
meses, por e-mail, telefone e contato direto com o assessor pessoal 
de Ivan Miziara, tentamos agendar uma entrevista com o superin-
tendente para entender melhor a questão em torno do banco de 
dados. Infelizmente, ele não quis nos receber. 

A inexistência de um sistema digital integrado para os dados 
do IML e como consequência, o não acesso da Polícia Civil à esses 
dados afeta não só a gestão da morte no Estado, como também 
impacta negativamente em outro grande problema social: o desa-
parecimento de pessoas. Como veremos, o Estado brasileiro tem 
enterrado, sistematicamente, pessoas que estavam sendo procura-
das pela família, sem avisá-las. Ou seja, os familiares continuam 
as buscas eternamente, na esperança de encontrar o ente querido, 
quando este, por ter sido enterrado como indigente, já perece es-
condido sob a terra.



“ Se vocês querem encontrar seu filho, 
começa a colar cartazes nos postes porque 
a polícia não investiga não.

O ÚLTIMO 
SURTO



Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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Era cedo ainda, o relógio não marcava nem 7 horas. Naquela 
manhã, os remédios ficaram na cabeceira da cama, intocados. 
Da calçada, ouviam-se os gritos vindos de dentro da casa. 
– Por que eu não consigo ter uma vida normal? Por quê? – 

Berrava o jovem.
– Calma, meu filho! – Pedia, gentilmente, dona Isilda, en-

quanto Robson empurrava a geladeira para o chão.
– Eu quero trabalhar, quero ser útil! Útil! Útil Útil! – Repetia, 

enquanto andava de um lado para outro.
– Robson, meu filho, não liga para isso, não! – Insistiu Isilda, 

para amenizar a situação.
– Ninguém entende o que eu falo, mãe, ninguém! Todo 

mundo me ignora, por quê?  
– Calma, filho, calma. Você tem que parar de falar com essas 

pessoas ruins, elas não querem te entender… – falava, enquanto 
ia recolhendo os objetos jogados no chão. Cada palavra era serena, 
na esperança de tranquilizar o filho. 
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O relógio já marcava meio dia e a crise do jovem ainda não 
tinha terminado. Robson continuava irritado, andando por todos 
os cômodos da casa. Com uma agitação fora do comum, passou 
depressa pela porta e, sem olhar para trás, bateu o portão e sim-
plesmente foi embora. “Quando esfriar a cabeça, ele volta”, foi o 
pensamento de dona Isilda, no dia 21 de junho de 2016. 

Era comum que Robson apresentasse mudanças repentinas de 
comportamento. Ele não era um vilão, pelo contrário, era um ho-
mem generoso. Ajudou seu pai a sair da situação de rua, porque 
não conseguia vê-lo naquele estado. Só que ele tinha uma percepção 
atípica da realidade, nada parecida com a que vemos todos os dias 
pela janela. Aos 29 anos, recebeu o diagnóstico tardio: a esquizofre-
nia. Durante dez anos tratou o seu distúrbio mental no Hospital das 
Clínicas, referência em atendimento psiquiátrico no país.  Todos os 
dias tomava seus remédios, religiosamente, pela manhã.  

No dia 21 de junho, aos 39 anos, resolveu fazer diferente. A 
revolta perante uma sociedade sem empatia era imensa. As pessoas 
ao seu redor eram tão fechadas em seu próprio mundo, que não 
conseguiam enxergar o esforço que ele fazia para se adaptar à vida 
normal. Seu sonho era simples. Queria um emprego e uma família, 
só. Então, naquela manhã, deixou os três comprimidos ao lado 
da cama. Não queria mais se sentir invisível. Sua mãe, Isilda, en-
tendia muito bem o que o filho passava e, mesmo com o seu jeito 
excêntrico de ser, ela sempre carregou consigo a certeza de que em 
toda a sua existência, nunca encontraria uma pessoa melhor. 

Na manhã seguinte à saída repentina do filho, dona Isilda 
olhou pela janela, nenhum sinal de Robson. Dessa vez o tempo 
para esfriar a cabeça estava demorando mais do que o normal. 
Já tinham se passado 24 horas e, preocupada, resolveu bater na 
porta da vizinha perguntando se o filho tinha passado por lá. Foi 
na segunda vizinha, nada. Terceira. Quarta. Até no moço da rua 
de baixo ela foi perguntar. Nada. Um frio passou pela espinha. 
Decidiu que era hora de avisar o ex-marido.

– Léo, o Robson ainda não voltou para casa. A gente precisa 
fazer alguma coisa para encontrar esse menino! – Era impossível 
não transparecer a preocupação em sua voz.

Os dois se encontraram. Não podiam esperar nem mais um 
minuto. Robson precisava de cuidado. Precisava voltar para casa. 
Os remédios eram a única maneira de amenizar toda a angústia 
que a esquizofrenia provoca. Então, no dia 22 de junho de 2016, 
se deu início a peregrinação de Leonardo e Isilda. 

*** 

– Olha, se vocês querem encontrar seu filho, começa a colar 
cartazes nos postes porque a polícia não investiga não…

As palavras do delegado soaram como um golpe no estô-
mago. Será que estavam perdendo tempo fazendo o Boletim 
de Ocorrência? Respiraram fundo. Sentiram o coração apertar e 
o desespero se manifestar. Estavam sozinhos nessa busca. Dona 
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Isilda e Leonardo tornaram aquele aviso a sua determinação. “Até 
o último dia da minha vida eu vou procurar meu filho”. 

Naquele momento, eles tinham uma missão: ver o rosto de 
Robson mais uma vez. Não sabiam nem para onde deveriam ir. 
Mesmo com toda essa confusão e sem nenhuma informação, não 
pensaram duas vezes, saíram batendo de porta em porta.

Cada esquina precisava ser olhada. Todos os dias, às 5h da 
manhã, já estavam no ponto de ônibus, porque a jornada era lon-
ga. O ponto de partida: Mauá. O senhor de 66 anos e a senhora de 
62, na época, caminharam por cada região da capital e de cidades 
vizinhas. Passo à passo. Procuraram em viadutos, pontes, favelas, 
casas de recuperação, a Casa Amarela... Era como se não tivesse 
fim. Perguntavam pelo filho por todo canto e, ainda sim, existia 
uma infinidade de lugares nos quais ele poderia estar. Foram cer-
ca de 20 municípios percorridos na Grande São Paulo. Leonardo 
lembra o nome de todos. Conta um por um nos dedos das mãos.

“Começamos por Mauá inteirinha, depois Rio Grande da 
Serra, aí viemos para Ribeirão Pires, Santo André, Cotinga, São 
Caetano, Mooca, Ipiranga, Santo Amaro, São Miguel, do Brás até 
Mogi das Cruzes, Suzano, São Mateus, Itaquera, Jabaquara, Dia-
dema, Guaianazes, Calmon Viana…”

Como se não bastasse essa lista interminável, arrumavam 
tempo para verificar se o corpo do seu filho tinha sido encami-
nhado para o Instituto Médico Legal (IML). A tarefa não era 
simples. Não mesmo. Como não conseguiriam fazer a verificação 
por telefone, seriam obrigados a comparecer em cada uma das 72 

unidades espalhadas por São Paulo, assim como Vera Machioro. 
Inclusive, precisaram ir por várias vezes nas mesmas. Em alguns 
deles, se depararam com pessoas que conseguiram entender o de-
sespero que eles passavam. Já em outros, tiveram a infelicidade de 
encontrar funcionários que beiravam a desumanidade. 

Leonardo e Isilda segurando um dos milhares de cartazes de 
procura que espalharam por mais de 20 municípios. Sede da 
ONG Mães da Sé, 2018.

Como se vê também na história anterior de Luiz Henrique 
Marchioro, aqui existe um lapso enorme na integração das infor-
mações do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo. A desorga-
nização ainda persiste e dificulta ainda mais a busca por desapare-
cidos. Foi o que aconteceu no caso de Isilda e Leonardo também.  
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Gastaram tempo, dinheiro e disposição peregrinando de uma uni-
dade à outra. Cada IML que entravam, eram cerca de trinta fotos de 
cadáveres desconhecidos para ver. Eram tantas que chegava a cansar 
a vista. Como todos os corpos no IML são vítimas de morte violen-
ta, as imagens dos registros tirariam o sono de qualquer um.

A cada foto que passava, um aperto no coração. Estavam 
preparados para, a qualquer instante, identificar o filho. Será que 
tinham esperança de encontrar Robson no meio daquelas fotos e, 
finalmente, ter uma resposta ou será que estavam torcendo para 
que nenhuma daquelas pessoas fossem ele? Nem eles sabiam.

Todo o dinheiro se diluía em transporte público e impressões 
de cartazes. Eram sete modelos diferentes, como se não pudessem 
desperdiçar nenhuma forma de procura. Todo dia, de madrugada a 
madrugada e debaixo do sol quente. O corpo já estava cansado e os 
pés, machucados, mas o coração seguia firme na missão de reen-
contrar Robson. A pressa era tanta, que acabavam não lembrando 
deles mesmos. Esqueciam de existir. Não queriam perder tempo 
com almoço nem jantar. Cada minuto era essencial. Muitas vezes, não 
existia pausa nem para água. Leonardo chegou a emagrecer 13 quilos.

A vontade, quase que obsessiva, de ver o filho já havia varrido 
qualquer que fosse o medo. Não existia lugar que eles não fossem 
procurar. Dona Isilda, sem pensar duas vezes, chegou a entrar na 
Cracolândia, sozinha. Até ali precisava ser olhado. Tinha muita 
gente, mas ela andava e analisava, cuidadosamente, cada canto que 
fosse. Perguntava. Mostrava fotos. Nada. 

 Bilhete escrito por Isilda, em um dos cartazes 
de procura do filho.
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Assim como o medo, os limites eram desconsiderados por eles. 
Queriam ir além. O país inteiro tinha que ver a foto de Robson. En-
tão, resolveram procurar a mídia, como um grito de desespero. Leo-
nardo permaneceu na frente de emissoras por dias, esperando algum 
jornalista ajudá-lo a divulgar as fotos. De tanto insistir, conseguiu ser 
notado. Recebeu algumas promessas, mas nenhuma foi cumprida. 

Depois de muito esforço conseguiram publicar alguns anúncios 
com a foto do jovem na Folha de Ribeirão Pires. Dona Isilda também 
foi chamada para participar do Programa da Eliana, onde pôde compar-
tilhar o que estava passando e pedir ajuda. Era noite de Natal quando 
o programa foi ao ar. O primeiro Natal sem o filho na mesa de jantar.

Leonardo chegou a gravar uma reportagem para a Rede Glo-
bo, mas não foi ao ar. Para ele, isso não era motivo de desânimo. A 
ansiedade era tão grande, que conseguiram ir mais longe. Grava-
ram o vídeo “A Falta Que Você Me Faz” para o canal do Youtube 
do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Relataram a angústia 
do dia a dia longe do filho. Sem perder tempo, Leonardo começou 
a distribuir, todos os dias, panfletos com o link do vídeo.

– Compartilha lá, moça! Vai me ajudar muito! – Pedia na 
esperança de que aumentando as visualizações, outras emissoras 
iriam se interessar pela história dele. 

Essa rotina continuou intacta por muito tempo. Além dos sete 
tipos de cartazes, Leonardo e Isilda resolveram escrever cartas para o 
filho, suplicando para que ele voltasse para casa. Começaram a co-
lá-las pelas ruas também. Se agarravam à esperança, como se fosse a 
última coisa que restasse. Alguém havia de ter visto Robson. Alguém. 

Carta escrita por Leonardo, na esperança de 
que, ao lê-la, Robson retornaria para casa. 
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O primeiro ano se passou. O sofrimento permaneceu. A vida já 
não era mais a mesma. Um prato a menos na mesa. “A gente ficava 
angustiado, querendo saber onde que ele está, se ele está comendo, 
onde que ele está dormindo. Quando o sol aparecia de manhãzinha 
e estava bonito, você ficava mais sossegado, mais aliviado porque 
estava sentindo que o tempo estava limpinho onde ele estivesse…”

Penavam na dúvida. Não faziam outra coisa além de continu-
ar perseguindo qualquer informação que fosse. Cada um dos lu-
gares nos quais haviam ido, precisava ser olhado pela segunda vez. 
Terceira. Quarta. Juraram para si que se vivessem mais 40, 50, 60 
anos, continuariam procurando o filho. Passaram a dormir com a 
porta destrancada todos os dias. O sono não era tão pesado quanto 
antes. E se ele voltar? A cada batida na porta e a cada ligação, a 
expectativa era sempre a mesma. 

Quando um ente desaparece, a família desaparece junto. 
A busca incessante parece ofuscar o que há no entorno. O 
coração fala mais alto. 
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“ Eu queria encontrar ele vivo, mas o que eu 
pedia era para papai do céu colocar um 
ponto final nessa história.

ALGUNS 
CENTÍMETROS 
DE DISTÂNCIA
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Cemitério Vila Formosa II, 2018.
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Já era início de 2018 e Leonardo e Isilda já estavam quase finali-
zando o segundo ano de procura. Continuavam pegando o mes-
mo ônibus, no mesmo horário. Naquela altura, os cartazes eram 

impressos em preto e branco, para economizar na gráfica. Haviam 
completado 588 dias na angustiante peregrinação. Durante esse tem-
po, Leonardo precisou comprar novos sapatos duas vezes. O asfalto 
quente de São Paulo estragou a sola de cada um deles. O desgaste 
físico, psicológico e financeiro estava estampado no rosto dos dois. 

 Era manhã de uma terça-feira, começo de mais uma se-
mana. O dia tinha amanhecido ensolarado e o céu estava limpo, 
do jeito que acalmava o coração dos dois. Como Rodnei, o filho 
mais velho, tinha avisado que iria visitar o pai, a jornada não ha-
via começado cedo naquele dia. Os dois conversaram por alguns 
minutos. Leonardo quis saber como estavam suas netas. Chegou 
a comentar de seu cansaço e ofereceu um café para o filho. Rod-
nei, por sua vez, disse que ao invés do café, queria que seu pai se 
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sentasse ao seu lado. Naquele momento, estava difícil organizar as 
palavras em uma sentença. A respiração era profunda, como quem 
queria tomar coragem. Contou até três mentalmente e falou.

– Pai, o Robson foi encontrado… – A voz fraquejou, seguida 
de uma pausa. O nó na garganta estava quase vencendo a sua von-
tade de continuar falando. – Morto.

Demorou alguns instantes para Leonardo entender aque-
las informações. O abraço foi instantâneo. Se agarraram com 
uma força proporcional à dor que estavam sentindo. Desataram 
a chorar. Se eram lágrimas de alívio ou tristeza? Ninguém sabe. 
Era impossível definir os sentimentos. A resposta que espera-
ram por quase dois anos havia, finalmente, chegado. “Eu queria 
encontrá-lo vivo, mas o que eu pedia era para papai do céu 
colocar um ponto final nessa história.” 

Por alguns instantes, Leonardo teve a  mesma dificuldade de 
Rodnei ao tentar organizar as suas palavras. Com os olhos cheios 
d’água, suspira, tentando pegar fôlego para continuar me contan-
do os momentos mais difíceis de sua existência. Era impossível 
não me emocionar também. Confesso que precisei me concentrar 
para não acompanhar as suas lágrimas, afinal, precisávamos conti-
nuar nossa conversa. 

Entraram no carro com destino à casa da Isilda. Agora era a 
hora de contar para a mãe. Dessa vez, tinham pressa. Ao receber 
aquele tipo de notícia, não tinha como ser diferente. Toda a dor 
guardada durante quase dois anos de procura, desceu rapidamente 
pelos olhos da mãe também. Não existia consolo para aquele mo-

mento. Não existiam palavras. Era o vazio no peito e na voz. Ainda 
assim, precisaram levantar a cabeça e tirar forças de algum lugar 
para ir até o Instituto Médico Legal reconhecer o corpo do filho.

Chegando lá, estavam todos em pé em frente ao computador, 
esperando a atendente digitar “Robson Roberto da Cruz”. Enter. 
Lá estava a foto dele. 

– Não está reconhecendo o seu filho, não? Olha o Robson aí. 
– Perguntou Leonardo, apontando para o computador.

Dona Isilda se aproximou da tela, arregalou os olhos e de sú-
bito se afastou. Um susto. Ela tinha o reconhecido. Depois de al-
gum tempo observando a foto, algo parecia estranho. Talvez fosse 
só a confusão do momento. Não dava para explicar o que, de fato, 
passava pela cabeça dos dois. Ela tentou perceber de onde vinha 
aquela sensação. Como em um déjà vu, a foto voltou a reaparecer 
em sua cabeça, não a daquele momento, mas a mesma imagem 
passou diante de seus olhos no dia 28 de julho de 2016, três dias 
após o falecimento de seu filho. Ela já tinha visto Robson. “Eu 
tinha falado para a menina no IML, ‘será que eu vou reconhecer o 
meu filho no meio de tanta foto?’”

Eles passavam o dia inteiro buscando em todos os cantos. 
Viam cerca de 30 fotos por dia. Robson estava totalmente diferen-
te do que na última vez que ela o viu dentro de casa. Não foi possí-
vel reconhecê-lo no meio de tantos “desconhecidos” que habitam, 
temporariamente, o IML. 

Receber aquela notícia tinha sido desolador, mas vê-lo naque-
la tela abriu uma lacuna no peito dos dois que antes não existia. A 
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imagem era perturbadora. O que havia acontecido com ele? Por 
que ninguém os avisou? Eles exigiam respostas!

 Um ano e nove meses em uma busca incessante, guardando 
a vontade ansiosa de rever o filho e, naquele instante, era preciso 
uma coragem enorme para olhar o rosto de Robson. “Ele estava 
inchado, barbudo, com nariz quebrado, dente quebrado, cheio de 
hematomas, fratura no crânio e com o abdômen todo estourado”. 

Essa foi a última imagem que os dois viram do filho, antes 
de ser enterrado como indigente, no cemitério de Perus.

***

Depois de encontrar Robson, agora a busca era por explica-
ções. A agonia era tão grande quanto antes. Queriam entender, mas 
não mediam o tamanho da dor das respostas. Seguiram para buscar, 
como em um jogo de pistas, o que havia acontecido com o filho. 

A passagem dele pelas ruas de São Paulo foi breve. No dia 22 
de junho de 2016, às 21:41 - cerca de 33 horas depois que saiu de 
casa - Robson deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericór-
dia, em coma. Ele foi resgatado, ainda consciente, dentro do Rio 
Tietê, o curso de água mais poluído do país. Quando o resgate 
chegou, ele já havia contraído doenças após ingerir a água apodre-
cida do rio. Seu estado era grave e ele estava inconsciente. 

Robson saiu de casa sem documento. Naquele hospital, não 
tinha nome. Permaneceu internado por 33 dias. Mais de um mês 
naquele leito e ninguém foi capaz de identificá-lo. Como se atrás 
daquela pessoa desacordada não existisse ninguém. Ele chegou 

Certidão de Óbito de Robson Roberto da Cruz, expedida 
como “desconhecido”, enquanto Isilda e Leonardo percor-
riam o Estado de São Paulo em uma busca incessante.
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ali como desconhecido e da mesma forma saiu. Após falecer, no 
dia 25 de julho de 2016, foi encaminhado para o Instituto Médi-
co Legal, onde foi autopsiado, fotografado e fichado. Suas digitais 
foram colhidas, armazenadas e esquecidas. A certidão de óbito foi 
impressa com a palavra “desconhecido” no lugar de seu nome.

Era inimaginável a tristeza daquele casal. Ele era um de seus 
únicos “tesouros”, como nomeia Leonardo. Cuidaram de Robson 
com tanto amor e dedicação. Não podiam imaginar que pessoas por 
aí não teriam a boa intenção que seu filho sempre teve. Era possível 
sentir o coração pequenininho dos dois, enquanto falavam. 

Com a voz baixa, quase não saindo como o esperado, dona 
Isilda conta que voltou ao Hospital Santa Casa de Misericórdia 
algumas vezes. Precisava vê-lo.

– Moça, eu sei que vou te atrapalhar, mas puxa a foto do meu 
filho, por favor! Eu preciso ver o rosto dele! Ele ficou internado 
aqui em julho de 2016.

Ao olhar a imagem, seu pulmão abriu espaço para uma respira-
ção profunda, quase que um alívio por estar vendo-o ainda com vida. 
Olhou bem. Demorou algum tempo com os olhos fixados, como se 
quisesse apagar o que tinha visto no IML e fazer daquela foto, a últi-
ma imagem de Robson em seu coração. De tanto observar, ela perce-
beu algo que poucos, ou talvez nenhuma pessoa, havia percebido an-
tes. Mesmo desacordado, com tubos fazendo sua função respiratória, 
Robson tinha lágrimas no canto dos olhos. “Ele estava chorando…  
Ele estava entubado, mas estava lembrando de mim”.

Assim como o filho, ela está acompanhada por lágrimas e 
uma tristeza profunda. Faz algumas pausas na fala, na esperança 

que pudessem conter o choro. Muitas vezes, sua tentativa falhava. 
Leonardo está com a cabeça baixa e não diz uma palavra. Imagino 
que está controlando as lágrimas igualmente. Eu também estou, 
apesar de estar empregando um esforço tremendo para prosseguir 
ouvindo aquela história sem me incluir naquela dor. 

“Eu nunca vou me recuperar, o meu sofrimento só vai 
acabar no dia que eu morrer, mas enquanto eu estiver viven-
do, não vai”.  A convicção com que Isilda afirma essa sentença é 
devastadora. O fato de Robson ter ficado internado por mais de 
um mês e ter falecido sozinho, enquanto eles o procuravam dia e 
noite, foi o que mais doeu para ela. Ela apenas queria ter estado 
presente, ao lado do filho, até o último momento. 

Infelizmente, as barbaridades não haviam se encerrado. Fizeram 
uma longa viagem de Mauá, região sudoeste, até Perus, região norte 
de São Paulo. De transporte público, o trajeto leva quase três horas. 
Quando chegaram ao Cemitério Dom Bosco, depararam-se com um 
horizonte infinito de lápides. Não sabiam de que forma iriam encon-
trar Robson no meio de tudo aquilo. Foi preciso pegar carona com 
um coveiro em um carrinho de golfe, pois a rota a pé seria exaustiva. 

No trajeto, passaram por inúmeros túmulos, adornados com 
flores e pequenas decorações. Cada pétala simbolizava um pouco 
do carinho e do cuidado com que foi tratada aquela pessoa em sua 
passagem para outro lugar. Continuaram o percurso até um ponto 
em que o carrinho parou.

– É aqui. Daqui para cima, tudo tem nome, daqui para 
baixo, é número!



INDIGENTES ALGUNS CENTÍMETROS DE DISTÂNCIA

96 97

Foi a informação que receberam ao chegar no espaço apresen-
tado à eles como Quadra dos Indigentes. Não era possível enxergar 
nada além de mato. Não havia nada. As covas não estavam identifica-
das nem com os tais números. Existiam caminhos construídos, onde a 
grama estava aparada, pois na maioria dos lugares o mato era tão alto 
ao ponto de não ser possível andar. Uma viagem de quase três horas 
para, ainda sim, não ver nada que lembrasse o filho. Foi preciso espe-
rar mais de um mês para que o matagal fosse cortado e eles pudessem 
levantar terra, colocar uma foto e, finalmente, terem a chance de fazer 
alguma homenagem a Robson. 

Diferente das lápides e flores que enfeitam as covas de pessoas acompa-
nhadas da família, o espaço destinado ao considerados indigentes é um 
matagal abandonado. Cemitério Dom Bosco, 2018. 

Apesar de saberem que, depois de um ano e nove meses, pre-
cisariam esperar ainda mais, a respiração passou a ficar mais leve 
e o coração, menos apertado. A busca pelo filho teve um ponto 
final.  A angústia havia cessado, porque ao acordar com o baru-
lho de chuva, saberiam que Robson não passaria frio ou fome. 
A partir daquele momento, poderiam trancar a porta antes de 
dormir, pois sabiam que ele estava junto a Deus e não iria voltar.

Só um pouco de terra os separam fisicamente. Depois de um 
ano e nove meses. Quase dois anos. Agora é possível estar perto 
dele mais uma vez. Leonardo andou até o lugar indicado como a 
cova de seu filho e, com a esperança que ele pudesse ouvir o seu 
último recado, sussurrou:

– Robson, o papai te procurou, filho!
Convicto de que a distância que os separava não passava de 

trinta centímetros, estendeu o braço direito, como se pudesse o 
alcançar e continuou a última conversa dos dois.

– Ô filho, o pai chegou bem pertinho de você, filho! É só 
levantar a mão assim e eu encosto em você.

***

Leonardo e Isilda foram condicionados a um luto sem o cor-
po de Robson, que foi enterrado sem que pudesse ser homenagea-
do. Para ambos, esse fardo ainda é dolorido. A última imagem que 
têm do filho vivo é da briga que tiveram antes de ele sair pelo por-
tão, no dia 22 de junho de 2016, ao meio dia. Constantemente, 
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olham fotos antigas e conseguem ver o filho vivo. A emoção é in-
controlável. A presença de Robson será sempre sentida. Seu quarto 
continua intacto, com seus livros organizados do jeito de que ele 
gostava e a mesma cama que ele construiu.

A espiritualidade preencheu o vão que Robson deixara na 
vida de Leonardo. O protestantismo, religião que ele segue, pre-
ga que as almas julgadas por Deus merecedoras, recebem a vida 
eterna junto aos céus. Leonardo tinha certeza que o filho era um 
desses escolhidos. Dotado de uma fé grandiosa, ele lembra qual foi 
a última mensagem que mandou para Robson. “Eu passei para ele 
o Salmo 119, versículo 105. ‘Luz para os meus pés é a tua palavra, 
e lâmpada para o meu caminho’”. 

Enquanto converso com Leonardo, ele pausa a sua fala e, ten-
tando conter as lágrimas que beiravam seus olhos, me pergunta: 

“Você sabe de quem é esse casaco e esse tênis?”
Passo os olhos pelo casaco preto com detalhes brancos e para 

o tênis esportivo e pressuponho que tenham uma aparência mais 
jovial. Claramente eram de Robson. Pude perceber o sorriso orgu-
lhoso que ele dá, enquanto me mostra como é o tal casaco. 

A busca teve um fim, mas a peregrinação continua até hoje. 
Querem dar um nome à certidão de óbito do filho. Robson não 
era indigente e muito menos desconhecido, como está escrito 
no documento. Não houve sequer um instante em que ele não 
estivesse sendo procurado pela família. 

O casal vivenciou o descaso do poder público desde o início 
de sua peregrinação. Em nenhum momento foram auxiliados por 
algum órgão sobre como deveriam fazer as buscas. Motivados pelo 

amor genuíno que sentiam pelo filho, improvisaram da forma que 
puderam. Durante toda a jornada, muitas vezes, foram impedidos 
de terem informações nos abrigos e hospitais. As barreiras eram 
muitas, mas nunca suficientes para fazê-los desistir. Percorreram 
incontáveis quilômetros, expandidos ainda mais pela desintegra-
ção das instituições públicas. 

Depois de tanta negligência, desgaste físico, emocional e fi-
nanceiro, ainda continuam em busca de assinaturas e da documen-
tação para que possam, pela segunda vez, dar um nome ao seu filho. 



“ Para o Estado, os nossos filhos são apenas um 
número. Não se investiga o desaparecimento. 
Por quê? Porque desaparecer não é crime.

DESAPARECIDOS



Cemitério Dom Bosco, 2018. 



DESAPARECIDOS

105

O 
desaparecimento forçado de opositores políticos foi carac-
terística das ditaduras civil-militares da América Latina. 
No Brasil, o relatório da Comissão Nacional da Verdade 

apontou que 208 pessoas desapareceram entre 1964 e 1986. Já 
o relatório da Secretaria de Direitos Humanos feito para a Co-
missão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEM-
DP) identificou 1.196 casos de trabalhadores rurais assassinados 
ou desaparecidos durante o período repressivo. Nossos vizinhos 
argentinos experienciaram esse terror de forma ainda mais brutal: 
30 mil desaparecidos nos sete anos da ditadura comandada pelo 
general Rafael Videla. 

Foi pesquisando o passado que descobri que o desaparecimen-
to é um problema estrutural também durante o período democrá-
tico. “Todo mundo ficou preso ao que houve na Ditadura Mili-
tar, só nesse ponto dos desaparecidos políticos. Não se fala desse 
desaparecido cotidiano dos dias de hoje; não é a preocupação. 
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As pessoas ficam trancadas em um processo e não conseguem en-
xergar o resto”, lamenta Tereza Lajolo, que foi perseguida durante 
o período repressivo, vereadora na democracia e coordenadora da 
Comissão Municipal de Memória e Verdade de São Paulo. 

Foi diante desse cenário de completo abandono de um tema 
tão caro à sociedade, que o Ministério Público de São Paulo (MPSP) 
incorporou o  Programa de Localização e Identificação de Desapa-
recidos - PLID, no final de 2013. O programa é coordenado pela 
Promotora de Justiça Eliana Vendramini. Desde 1997 no MPSP, a 
promotora hoje, é a principal fonte relacionada ao tema no estado. 

A iniciativa começou como um banco de dados no Ministério 
Público do Rio de Janeiro e tem o objetivo justamente de suprir a 
ineficácia do poder público na busca por desaparecidos. Gradual-
mente, o programa foi incorporado por outros estados, até quem 
em 2018, com o apoio da Procuradora Geral da República, Raquel 
Dodge, foi extendido para todo o país. A partir da integração, o 
programa local tornou-se então o Sistema Nacional de Localização e 
Identificação de Desaparecidos do Ministério Público (SINALID). 

Existem três tipos de desaparecimento em vida: voluntário, 
involuntário ou forçado. Como veremos a seguir, existe também 
o desaparecimento após a morte. Ainda hoje é muito comum 
a confusão entre desaparecimento e perda de contato. A perda 
de contato seria aquele parente que foi morar em outro estado 
e nunca mais deu notícias, mas pode ser facilmente localizado. 
Essa distinção é importante, porque alguns serviços divulgam 
altas taxas de encontro de desaparecidos, quando, na realidade, 
estão lidando com a perda de contato. 

Todo mundo tem o direito de desaparecer e construir uma nova 
vida e, nesse caso, quando localizado pelo Poder Público, devem 
apenas avisar aos familiares que a pessoa não deseja ser encontrada. 
Existem casos onde o desaparecimento, é, na realidade, uma busca 
por proteção. É o caso das mulheres vítimas de violência doméstica 
e familiar que fogem para outras cidades ou estados por segurança. 

 No caso de crianças, adolescentes e pessoas com transtorno 
mental, o desaparecimento nunca pode ser considerado voluntá-
rio. Isso porque o Poder Público entende que essas pessoas “desco-
nhecem a gravidade de mudar de vida sem o apoio da família ou 
de pessoas próximas”2. Caso estejam fugindo de ambientes violen-
tos, devem ser encaminhadas para o Conselho Tutelar. 

Já quando “a pessoa é afastada do cotidiano por um evento 
sobre o qual não tem controle, como um acidente, um problema 
de saúde ou um desastre natural”3, o desaparecimento é considera-
do involuntário. Por último, o desaparecimento forçado é quando 
o afastamento é provocado contra a vontade da pessoa, pela ação 
criminosa de terceiros. Como sequestro ou os desaparecimentos 
forçados provocados pelo Estado,  como, por exemplo, arma de 
repressão durante o período ditatorial. 

A Declaração Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas 
Contra o Desaparecimento Forçado, promulgada em 1992, foi o 
primeiro marco global de combate a esse tipo de violência. A decla-
ração considera que os desaparecimentos forçados “atentam contra 

2 e 3. SÃO PAULO. PREFEITURA DE SÃO PAULO. Cartilha de 
enfrentamento ao desaparecimento: Orientações e Direitos na Busca de 
Uma Pessoa Desaparecida. São Paulo, 2016.
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os mais profundos valores de qualquer sociedade empenhada em 
respeitar o Estado de Direito, os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, e que a prática sistemática de tais atos configura um 
crime contra a Humanidade”. Sendo assim, determina  que o Esta-
do não deve permitir, tolerar e muito menos cometer o desapareci-
mento forçado. Além disso, também considera obrigação do gover-
no desenvolver medidas eficazes em todos os seus planos (legislativo, 
administrativo, judicial) para combater esse problema social.

Em dezembro de 2006, a Assembleia Geral da ONU adotou 
a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas 
Contra o Desaparecimento Forçado, que foi ratificada pelo Brasil 
dez anos depois. Entre diversos pontos que a Convenção traz, vale 
destaque à inclusão de uma definição ampla de vítima, que vai 
além da pessoa desaparecida e se estende aos seus familiares tam-
bém. O direito à justiça, de saber o paradeiro do ente querido e, se 
for o caso, recuperar seus restos mortais também são reconhecidos. 
Entretanto, o desaparecimento civil, fora de situações de conflito, 
é pouco mencionado nos tratados internacionais. 

Apesar de afetar milhares famílias, no Brasil, o desapare-
cimento ainda é visto como um problema “de segunda classe”. 
Em parte, isso se deve ao fato de não ser considerado um crime 
tipificado no Código Penal. Com isso, a atenção e o investimen-
to destinados à prevenção, à investigação e ao combate do desapa-
recimento são colocados de lado. Não existem sequer estatísticas 
sólidas sobre o tema ou um Cadastro Nacional consolidado com 
o número de pessoas desaparecidas. Portanto, não temos dados 
oficiais acerca desse tipo de ocorrência.

A única iniciativa governamental a nível nacional é o Ca-
dastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criado 
em 2005.  No entanto, esse sistema não funciona em sua totalida-
de. Isso porque o cadastramento é voluntário e não obrigação das 
autoridades competentes. Para efeito comparativo, o próprio site 
diz que “existem 64 casos cadastrados, em 14 estados”. Sessenta e 
quatro. Somem mais pessoas por dia no estado de São Paulo do 
que o total de casos registrados nesse sistema. Existe um pro-
jeto de Lei de 2009, já aprovado na Câmara dos Deputados, que 
obrigaria os estados a manter o cadastro atualizado, sob o risco de 
perder repasses do governo federal. Infelizmente, o projeto aguar-
da a aprovação no Senado desde 20144.

O mais próximo que temos de uma estática em larga escala 
é o Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pu-
blicado em 2017. De acordo com esses dados, 693.076 boletins 
de ocorrência de desaparecimento foram registrados no país entre 
2007 e 2016. Ou seja, nos últimos dez anos, oito pessoas desapa-
recem por hora no Brasil. 

Segundo os dados apresentados pelo PLID, os registros 
de desaparecimento no estado de São Paulo são assusta-
dores. A cada oito horas, três pessoas desaparecem. São 69 
pessoas por dia. Somente em 2017, foram mais de 25 mil de-
saparecimentos. Desse total, 38% eram crianças e adolescentes. 
A taxa de encontro é, de fato, bastante alta: 94% das pessoas 

4. PROJETO DE LEI N° 6.699, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009. Cria o 
Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Câmara dos Deputados. Brasília.
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desaparecidas no ano 2017 foram localizadas. Entretanto, os 
que ‘sobram’, ainda são muitos. Em agosto de 2018,  8.934 
casos permaneciam como não resolvidos. 

A realidade é que essas estatísticas pouco nos servem. Primei-
ro, porque não se sabe quantos desaparecidos de fato retornaram, 
simplesmente porque as pessoas não avisam a polícia para que se en-
cerre a investigação e o nome seja retirado da lista de desaparecidos. 
Apenas quando o indivíduo declarado como desaparecido precisa 
fazer um novo documento é que ele vai até a polícia para registrar o 
Boletim de Ocorrência de encontro e dar baixa no sistema. 

Segundo, porque os números são muito superficiais e a polícia 
parece não ter uma dimensão clara do problema e quais as prio-
ridades a serem enfrentadas. Pedi para a Polícia Civil a quantidade 
de pessoas que foram encontradas vivas e quantas foram encontra-
das mortas. A resposta? Não existe esse tipo de tabulação. Apenas 
anota-se quantos sumiram e quantos foram reencontrados. 

Essa falta de informação dificulta definir onde está o proble-
ma de fato: na busca dos desaparecidos ou na falta de comunicação 
entre a polícia e as instituições encarregadas da gestão da morte. Se 
a polícia não tem informações básicas sobre o problema, não pode 
enfrentá-lo. Uma Ação Civil Pública5 foi proposta pela Promoto-
ria de Direitos Humanos afim de cobrar um sistema integrado a 
nível Estadual e pedir indenização às famílias vítimas da ausência 

5. SÃO PAULO. Defesa dos Direitos Humanos - Inclusão Social. Ação Civil 
Pública nº 1019375-15.2017.8.26.0053. Diário de Justiça do Estado de São 
Paulo. São Paulo, 2017.

de políticas públicas voltadas para os desaparecidos. Em dezembro 
de 2018 a ação foi julgada procedente e o Estado de São Paulo 
foi condenado a pagar 250 mil reais por ressarcimento de danos 
morais coletivos por omissão na localização de pessoas desapareci-
das. “Há, portanto, evidente violação ao direito da personalidade, 
na medida em que aos parentes dos mortos foi-lhes negado reali-
zar cerimonial fúnebre em conformidade com suas crenças, e em 
respeito à memória do ente querido”, afirmou Emílio Migliano 
Neto, juiz responsável pela sentença. A sentença prevê ainda que 
sejam estipuladas e pagas as indenizações por danos individuais a 
cada família representada na ação. 

Até 2015, todos os desaparecimentos do Estado eram investi-
gados pelo  Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção 
à Pessoa (DHPP). Diante da pressão do Ministério Público, que 
considerava a estrutura incompatível com o tamanho da missão, as 
investigações foram reorganizadas. O órgão passou a ser responsável 
apenas pela capital de São Paulo. As investigações da Região Metro-
politana foram transferidas para as Delegacias de Homicídios regio-
nais e, no restante do estado, a responsabilidade foi redirecionada 
para os Serviços de Instigações das Delegacias Seccionais de Polícia. 

Criado em 1986, o DHPP tem como uma de suas funções 
a localização de pessoas desaparecidas. Dentro da instituição, esse 
encargo está associada à Divisão Antissequestro e é executada pela 
4ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desapare-
cidas (4ª DAS). Pode parecer difícil de compreender tantas sub-
divisões, mas a realidade é que a busca por desaparecidos é o 
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puxadinho do puxadinho, ou seja, não tem nem departamento 
nem divisão própria dentro da estrutura da polícia. 

 
***

A movimentação intensa de viaturas, policiais uniformizados 
e à paisana no entorno do DHPP me deixa atordoada. Cada passo 
precisa ser dado com o máximo de cuidado e atenção; eu é que não 
quero pisar no pé de um investigador ou esbarrar em um policial. 
Mesmo com a entrevista marcada, estou apreensiva para entrar no 
prédio. Eu não pareço pertencer àquele lugar. Mesmo assim, prossi-
go o meu caminho.

Atrás de um velho balcão de madeira, um senhor aparente-
mente entediado me encara. Já segurando o RG e preparada para 
algum tipo de cadastro, pergunto:

– Como chego à 4ª DAS? 
Ele simplesmente me indica o elevador e o andar. Fico sur-

presa com a relativa facilidade para entrar ali. Não há catraca. 
Sem perceber, desço no andar errado e sigo até o final do corredor 
como havia sido orientada. Acabo me deparando com um cenário 
que nunca achei que veria fora dos filmes policiais antigos. 

Uma minúscula sala, sem janelas, com um enferrujado venti-
lador de metal rodando a duras penas na inútil tentativa de dissi-
par a fumaça do cigarro aceso. A mesa de madeira com as bordas 
descascadas está completamente coberta de pastas, papéis soltos, 
fotos e jornais. Nenhum computador, apenas uma televisão de 
tubo de dez polegadas. O investigador fumando dentro do prédio 

em 2018 parece um personagem à parte. Fico um minuto admi-
rando aquela cena, um tanto chocada. 

Percebendo meu erro, retorno ao elevador e sigo até o andar 
correto. A 4ª delegacia ocupa a última porta do lado esquerdo do 
prédio. O espaço é surpreendentemente pequeno e mal ajambra-
do. Não existem salas, apenas divisores de plástico separando o 
improvisado escritório da delegada-titular, Maria Helena Nasci-
mento. O resto é um grande espaço com cerca de dez mesas espa-
lhadas e muitas pilhas de papel.

Na minha cabeça, ecoam as palavras da promotora Eliana 
Vendramini sobre a discrepância entre a decadente realidade da 
4ª DAS e a importância do problema dos desaparecidos. De fato, 
aquele cantinho destinado às investigações de desaparecimento 
não parece ser prioridade nem mesmo dentro do DHPP; que tam-
bém está abandonado como um todo. Quando entro na sala para 
começar a entrevista, a delegada já está sentada segurando duas 
folhas de papel na mão.

– Eu vou responder essas questões aqui que você já mandou antes. 
Para autorizar a entrevista, a assessoria de imprensa da Secre-

taria de Segurança Pública havia solicitado um roteiro prévio das 
perguntas. A delegada está comprometida a não responder nada 
além do que já havia digitado e nos enviado por e-mail. Mas com 
um pouco de conversa, ela se solta. Percebendo meu interesse no 
fato de ser uma mulher no comando, brada orgulhosamente que 
foi a primeira da sua turma de graduandos na academia policial. 
Empolgada, ela me mostra cada uma das fotos dos porta-retratos 
penduradas naquela parede de plástico. 
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Maria Helena Nascimento me explica o procedimento que já 
vimos antes na história de outros personagens. A família deve regis-
trar o Boletim de Ocorrência com o máximo de características pos-
síveis e fornecer uma fotografia para a polícia. Feito o B.O, é gerado 
um Procedimento de Investigação de Desaparecido (PID). O PID 
só pode ser encerrado quando a pessoa é encontrada, viva ou morta. 

Em seguida, ela enumera uma série de locais onde a delega-
cia busca por uma pessoa desaparecida. Câmeras de segurança de 
bancos, do transporte público e dos aeroportos de todo país. A 
definição dos locais a serem buscados vai depender “de cada caso”. 
Quando crianças e adolescentes desaparecem, ela afirma que são 
pesquisadas matrículas, consultas médicas ou registro de vacinação 
com o nome da pessoa desaparecida. Pergunto se existe um siste-
ma que ela possa acessar para conferir essas informações:

“Então, para esses órgãos aí nós não temos sistemas on-
-line, nós temos que enviar ofícios perguntando. É isso que 
eu disse inicialmente, nós estamos trabalhando para ter esse 
sistema, no futuro”, comenta.

Eu não sabia o que era um ofício exatamente, mas pela pala-
vra já me soa como algo arcaico. “Comunicação adotada no serviço 
público entre autoridades da mesma categoria, ou de autoridades a 
particulares, ou de inferiores a superiores hierárquicos, caracteriza-
da por obedecer a certa fórmula epistolar e pelo formato do papel 
(formato ofício)”, diz o Dicionário Houaiss. Na prática, é uma carta 
com aspecto oficial enviada pelo correio. Na década em que o e-mail 
já está ficando ultrapassado, enviar um ofício parece pouco efetivo. 

Vamos imaginar uma situação hipotética. Some uma criança, 
a mãe registra o desaparecimento na mesma hora e as investigações 
começam imediatamente. A investigadora do DHPP deveria digi-
tar o nome da criança em um campo de busca capaz de acessar os 
cadastros das mais diversas instituições que podem ter recebido esse 
desaparecido. Assim como fazemos diariamente para qualquer infor-
mação disponível no mundo, no Google. Mas isso não existe. A in-
vestigadora terá que preparar inúmeros ofícios, a serem enviados por 
carta para as instituições a serem pesquisadas. Esses órgãos vão rece-
ber e trabalhar esses ofícios dentro de seus procedimentos normais, 
não necessariamente com a pressa e a dedicação que essa situação 
demanda. A resposta terá, então, de entrar no correio, para chegar 
ao DHPP e esperar sua vez dentre as pilhas de papéis da delegacia. 

“Eu não vou te falar que você tem resposta de imediato ou 
que você faz tudo de imediato, não faz”, admite a delegada. “É 
um processo, porque são muitas pessoas. Você vai fazendo. O que eu 
tenho que te afirmar é que todo Boletim de Ocorrência que é aberto 
gera um procedimento investigativo na capital. Aí o investigador, o 
policial, começa trabalhar em cima de cada procedimento”, afirma.

Além de todas as instituições a serem pesquisadas para encon-
trar a pessoa com vida, o DHPP tem ainda que investigar se ela já 
foi encontrada morta. A delegada diz ter acesso direto ao suposto 
banco de dados integrado das unidades do Instituto Médico Le-
gal. “O IML atualiza diariamente e nós temos acesso 24 horas. 
Todo dia eles estão colocando os corpos, inserindo”, ressalta.



“ Não… esquece isso ai! Nem no DHPP existe 
isso. Eu que gostaria de que fosse integrado, 
porque facilitaria muito para gente.

O TAL 
BANCO 
DE DADOS



Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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A lertada que o tal banco de dados, apesar de divulgado pelo 
Superintendente do IML e pela Delegada-titular do DHPP, 
não está de fato funcionando, verifico pessoalmente. 

“Bruno Costa. Pardo. Trinta e três anos. Nascido em 
09/07/1985. Desaparecido desde ontem”. Eu repito essas infor-
mações até que saem naturalmente na minha fala. Parece que es-
tou ensaiando para uma peça. Escolhi um familiar meu para pro-
curar como desaparecido e conhecer o banco de dados do IML. 
Memorizo tudo nos seus mínimos detalhes, o rosto, as datas, a 
roupa. Imagino possíveis perguntas e crio novas respostas.

Passo pela porta segurando o papel com as informações das quais 
eu preciso lembrar. Diferente dos outros que visitei, aquele IML está 
cheio. Cerca de 15 pessoas aguardam na fila, o que me deixa ainda 
mais aflita. Com um impulso automático, eu passo pela porta e vou 
direto ao único funcionário que consigo ver naquele lugar. 
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Peço licença e pergunto se a busca de desaparecidos é com ele 
mesmo. Logo de cara, ele fala que não poderia me atender naquele 
momento. O seu tom impaciente me fez questionar o porquê, afi-
nal, eu estava procurando um desaparecido e certamente tempo era 
algo que eu não tinha. Sem olhar para o meu rosto, lista as muitas 
tarefas que ele está prestes a realizar. Sinto-me induzida a ir embora, 
mas mesmo ele insistindo em me falar que iria demorar, espero. 

Quanto mais o tempo passa, mais terrível se torna a minha ex-
periência. Ao meu lado, há uma criança e um homem, ambos com 
machucados no rosto, provavelmente estão ali para fazer exame de 
corpo de delito. Famílias estão aos prantos, contando os últimos mo-
mentos do falecido. Há ainda uma outra mulher, no canto esquerdo 
da sala. Ela fala alto no telefone e o tom da sua voz transparece medo. 
Tanto eu, quanto todas as pessoas que estão ali, podemos ouvir a 
descrição de como o seu ex-marido deu três facadas nela. Aquela fala 
me atinge diretamente no estômago. O lugar é pior que um filme de 
terror. É possível sentir a energia mórbida encostando na pele. 

Os minutos vão passando, vagarosamente. Eu não quero 
mais participar da reunião de tristeza que acontece naquela sala, 
mas a minha vez parece nunca chegar. Se passaram os primeiros 30 
minutos de espera e eu não consegui ao menos identificar quantas 
pessoas ainda estão na minha frente. Novas famílias entram e logo 
são chamadas para o atendimento. Permaneço sentada, aguardan-
do. Não existe uma fila ou nada que chegue perto de uma organi-
zação. O único funcionário dali também não parece se importar 
muito com isso. Me coloco de pé, em frente ao balcão, na espe-

rança que ele se lembre que eu não preciso de uma informação 
qualquer, eu estou a procura de um desaparecido. 

Permaneço de pé por mais meia hora, até que um policial civil 
entra na sala. Vou diretamente falar com ele e explicar, mais uma 
vez, o motivo da minha pressa. Sem nenhum pretexto, ele me dire-
ciona novamente ao mesmo funcionário de antes. A frustração está 
estampada no meu rosto, mas eu preciso ser cautelosa. Assim que 
um senhor termina de pedir informações, eu me sento rapidamente 
na cadeira. Aquele homem não iria ignorar a minha presença de 
novo. Sem muita opção, ele começa a anotar os meus dados ma-
nualmente em um caderno. Logo falo o texto que havia ensaiado, 
felizmente, de uma forma muito mais natural do que eu esperava.

 – Bruno Costa, 33 anos.
 – Victoria, você é o que dele?
 – Sobrinha.
Precisei incorporar uma personagem também. Não é fácil 

fazer o papel de alguém que está angustiada a procura de um fa-
miliar. Todas as palavras que eu falo, saem regadas de uma tristeza 
convincente. Não era o Bruno, meu tio, que eu estava procurando 
ali, a única coisa que eu esperava encontrar era a integração do tal 
banco de dados digital.

– Caso ele dê entrada aqui vocês entram em contato comigo? 
– Se entrar alguma pessoa desaparecida, a gente dá uma liga-

da, entendeu? 
– Mas como vocês vão saber se ele é desaparecido?
– Pelo nome ou como desconhecido. A pessoa só entra no 
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IML de duas formas: ou ela entra com o nome dela ou ela entra 
como desconhecido, entendeu?

– E se ele entrar como desconhecido, vocês entram em con-
tato também?

– Verifica entre as pessoas que veio no período que está desa-
parecido e informa “olha tem uma pessoa desaparecida aqui com as 
características tais”, para você vir dar uma olhada. Por enquanto não 
deu entrada ninguém nem com o nome nem como desconhecido 
de ontem para hoje, tá? Nesse IML. Não são todos interligados.

– Você não pode ver para mim nos outros IMLs?
– Não, eu acabei de falar, eles não são interligados. Eu consi-

go ver só desse IML. 
– No DHPP eles me falaram que vocês conseguiriam ver, 

moço, que vocês tinham um banco de dados…
– Não… esquece isso ai! Nem no DHPP existe isso. Eu 

que gostaria de que fosse integrado, porque facilitaria muito 
para gente. Mas a gente não consegue…

– Você não consegue ver de nenhum, pelo menos? Porque são 
72 IMLs em São Paulo…

– Não, esquece todos os outros de São Paulo. São cinco. Cin-
co IMLs: norte, sul, leste, oeste e central. 

– E o resto? Ele pode ter desaparecido em outra cidade…
– Por isso que você tem que dar uma olhada no DHPP. 
Confesso que esperava um tratamento bem mais grosseiro do 

que aquele. Achei que, por ser um compromisso do Instituto com o 
Ministério Público de São Paulo, existiria mais resistência em assu-

mir a irresponsabilidade. Estamos no segundo semestre de 2018, 
cerca de dois anos depois da data para qual havia sido prome-
tido, e eles falam, com naturalidade, que o tal banco de dados 
não passou nem perto da integração. Como muitas vezes é preciso 
olhar as fotos dos desconhecidos de cada IML, não é possível fazer 
as buscas por telefone. O indivíduo ainda precisa, obrigatoriamente, 
se deslocar até as 72 unidades para procurar um desaparecido. 

– Vocês conseguem reconhecer o corpo por meio da digital? 
– continuo questionando.

– Muitas vezes, sim. Algumas vezes dá negativo, mas a maio-
ria das vezes, se a pessoa é de São Paulo e se o RG é de São Paulo, 
muitas vezes dá para reconhecer, sim. 

Como vimos no capítulo do Instituto Médico Legal, o sis-
tema de reconhecimento por meio das digitais, realizado pelo 
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), 
é extremamente limitado. Primeiro porque apenas consegue iden-
tificar imediatamente as pessoas que têm a versão mais recente do 
RG. Segundo porque o sistema só é capaz de ler os RGs emitidos 
pelo Estado de São Paulo. Dessa forma, o processo pode levar dias 
ou até meses para ser concluído.

– E se ele der entrada como desconhecido ou como conheci-
do, quanto tempo ele vai ficar aqui?

– 72 horas
– E o que acontece depois, moço?
– Ele é sepultado.
– Sepultado onde?
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– Sepultado onde tiver vaga, geralmente no cemitério de Pe-
rus, como desconhecido. 

– Então eu tenho 72 horas para verificar em todos os IMLs?
– É o padrão, pode ser que demore um pouco mais em cada 

IML, depende do tamanho do IML, depende de qual que ele está. 
Por padrão são 72 horas, às vezes o pessoal faz o quê? Aguarda um 
tempo a mais.... Quando a geladeira é um pouco maior. 

– No IML um pouco maior? Qual que é maior?
– O Central. Na rua do Hospital das Clínicas tem o IML 

Central, ele é o maior de todos.
– Então é possível aguardar um pouco mais? Porque eu estou 

desesperada, moço.
– É possível, mas eu não vou te falar que vai acontecer, por-

que eu posso falar por esse IML. Pelos outros, eu não posso.
– Esse aqui aguarda 72 horas?
– Por padrão, 72 horas. Já aconteceu casos de aguardar um 

pouco mais? Já, mas não é o padrão. 
Meu ar fictício de tristeza está se transformando em indigna-

ção e, para a minha surpresa, o dele também. Em um momento 
o nosso diálogo parece mais uma conversa do que um questiona-
mento. Ele parece ter consciência da importância de um banco de 
dados eficiente, sabe também que não ajudaria somente as famí-
lias, mas todo o trabalho do IML seria beneficiado. Em um órgão 
desse tamanho, com a importância social que representa e finan-
ciado pelo dinheiro público, é imprescindível que seja organizado 
de maneira minimamente eficiente. 

O funcionário me informa que, caso algum corpo desconhe-
cido ou com a identificação de Bruno Costa desse entrada naquele 
IML, entrariam em contato comigo, afinal, deixei o meu nome 
e telefone. No entanto, quando a nossa interação já estava quase 
finalizada, percebi que ele não tinha me questionado nenhuma 
vez sobre a altura, cor da pele, cor do cabelo, peso, cicatriz ou 
qualquer informação necessária para possibilitar o cruzamento dos 
dados da minha procura com os corpos sem identificação. 

– Você não vai ficar com as características dele caso entre o 
corpo desconhecido aqui?

– No sistema que eles fizeram é tão pequeno, que não tem 
onde eu anotar essas informações e características, entendeu? 
O ideal seria ter um banco de desconhecidos, chegou alguém, 
coloca as informações ou chegou alguém procurando, a gente 
abastece as informações. Mas não tem. Infelizmente, não tem. 

Ao final da conversa, saio rapidamente daquela sala. Uma parte 
de mim quer acreditar que o IML entraria em contato comigo em al-
gum momento, como ele afirmou. Só me basta esperar. Entro no carro 
e expiro todo aquele ar que estava segurando por causa do nervosismo. 
Parece que um peso enorme tinha ficado lá dentro. Missão cumprida.

Ao mesmo tempo, estou inconformada com o que eu tinha 
acabado de constatar. A negligência é consciente. Eles sabem sobre 
a necessidade dessa integração, mas não a executam. Com o ob-
jetivo de esclarecer o motivo de tanto atraso, tentamos entrar em 
contato com Ivan Miziara, diretor do IML, por meio de e-mails, 
telefonemas e pela sua assessoria. O diretor não quis nos receber. 



“ Não é a gente que tem que incessantemen-
te procurar o Estado, o Estado tem que usar 
o que ele tem para nos procurar.

ESPERANDO 
SENTADO



Cemitério Vila Formosa I, 2018.
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Depois da entrevista com a Delegada-titular do DHPP e da 
visita ao Instituto Médico Legal, converso pela segunda vez 
com a Promotora de Justiça Eliana Vendramini. Surpresa 

com a diferença entre o discurso da delegada na entrevista e a 
descrição da promotora sobre as falhas no sistema, repito todos 
os lugares que a delegada afirma procurar os desaparecidos. “Ela 
falou isso? Imagina! Eles não têm nem a lista dos abrigos de idosos 
do Estado de São Paulo, que são mais de 635. Quem tem essa lista 
é o Ministério Público. Infelizmente, não é assim”, comenta.

A questão não é com os funcionários do DHPP, nem com a 
delegada em si, mas o abandono completo da instituição. Existem 
investigadores extremamente competentes, mas simplesmente não 
existe estrutura para que possam trabalhar. A conta não fecha, é 
muita demanda para pouco braço. São vinte desaparecimentos 
por dia para cerca de dez funcionários, segundo a promotora. 
É muita pesquisa para pouca tecnologia. São muitas possibili-
dades para pouca integração.
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As instituições que trabalham a temática reconhecem que a 
situação é de fato insustentável. A polícia não investiga, porque não 
consegue. É humanamente impossível uma única delegacia, nas 
condições que se encontra, investigar todos casos de desapareci-
mento de uma megalópole como a cidade de São Paulo. Não existe 
milagre. “Agora não pode abrir um serviço público, ainda mais de 
interesse coletivo, e não fazer. Isto é omissão do Estado e é por isso 
que é passível de responsabilização”, argumenta Vendramini. 

Sobre o acesso do DHPP ao banco de dados do IML, a pro-
motora conta que em reunião na Secretaria de Segurança Pública 
de São Paulo, onde o representante do IML e a Delegada Maria 
Helena estavam presentes, fora constatado que na prática, não es-
tava funcionando. A polícia consegue acessar apenas os dados do 
IML Central. “A polícia está jogando a culpa no IML e eles estão 
jogando na polícia. Mas os dois são objetos da ação que eu estou 
redigindo”, afirma Vendramini. Isso porque no seu entendimento 
são obrigações diversas. O IML recebe um corpo que tem dono e, 
portanto, tem a obrigação de procurar o dono daquele corpo, já 
que ele vai dar um destino. Agora, quem tem acesso às informa-
ções necessárias para encontrar a família de alguém, é a polícia. A 
lacuna está na comunicação entre os órgãos.

Logo, o que o IML tem que fazer é comunicar o DHPP sobre 
a entrada de todos os corpos no Instituto. Essa responsabilidade 
tanto foi reconhecida pelo próprio IML, cujo Superintendente as-
sinou uma portaria, em 2016, que determina que todo profissio-
nal que autopsia um corpo tem a obrigação de ligar para delegacia 

de desaparecidos. Afinal, pode já existir ou vir a ser registrada uma 
ocorrência buscando aquela pessoa. Se o sistema de integração en-
tre as unidades do IML e com a Polícia Civil funcionasse de fato, 
esse trabalho adicional não seria necessário. 

A mesma coisa é válida para o Serviço de Verificação de Óbi-
tos da Capital (SVOC) que, como veremos, também recebe parte 
significativa dos cadáveres da cidade de São Paulo. Em abril de 
2018, o SVOC declarou ao Ministério Público que já estava en-
viando os nomes dos corpos que recebia para o DHPP. Em 2017, 
os Diretores Clínicos e Técnicos dos hospitais de São Paulo, pú-
blicos e privados, também passaram a ter o dever de se comunicar 
com o DHPP e auxiliar na localização de desaparecidos, registran-
do o fluxo interno de pacientes não identificados, desacompanha-
dos ou impossibilitados de se comunicar de alguma forma6.

Uma vez a delegacia tendo essas informações, ela deveria en-
tão trabalhá-las para encontrar a família e avisar o paradeiro do 
parente. “Porque o que a gente sabe é que a delegacia recebe a in-
formação e não tem gente para pesquisar, não pesquisa, deixa pra 
depois… isso foi confessado”.  Foi o que aconteceu com o caso de 
Robson, suas digitais foram coletadas, armazenadas e esquecidas. 
Se passaram mais de um ano, apenas após a promotora pressionar 
os serviços que o reconhecimento veio à tona e, consequentemen-
te, o cruzamento dos dados. “Não é a gente que tem que incessan-

6. BRASIL. Resolução nº 298, de 2016. Regulamenta a responsabilidade ética 
dos Diretores Médicos no auxílio à localização de pessoas desaparecidas no 
âmbito do Estado de São Paulo. São Paulo, SP, 2016.
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temente procurar o Estado, o Estado tem que usar o que ele tem 
para procura”, afirma a promotora. 

No tema do desaparecimento, o tempo é a chave da ques-
tão. Cada segundo que passa, a probabilidade de encontro di-
minui. E não somente do encontro em vida, mas após a morte 
também. Como vimos, os corpos do Estado de São Paulo per-
manecem nas unidades dos IMLs por três dias e no SVOC, por 
até dez. É nessa pequena janela de tempo que a polícia teria 
que localizar o corpo e a família para evitar que a pessoa seja 
enterrada como indigente. “Nós precisamos trabalhar todo dia 
para melhorar, porque a cada segundo tem um parente sofrendo 
por uma ineficiência estatal”, pontua.



Quando uma mãe chega aqui, ela já passou por todo tipo 
de humilhação, por todo tipo de constrangimento, de 
abandono, ela busca aqui o seu último fio de esperança.“

23 ANOS DE 
UMA BUSCA 
SEM FIM



Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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Infelizmente, o cuidado humanizado e o amparo às famílias deses-
peradas não é comum nas delegacias. Pelo simples fato de que os 
policiais não são treinados para isso. Por isso, é importante que 

além de registrar o Boletim de Ocorrência, a família também procu-
re outras instituições que possam auxiliar na busca e no amparo às 
famílias. Na cidade de São Paulo, os três órgãos públicos indicados 
são: o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos 
(PLID), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social da Prefeitura de São Paulo (setor SMADS-Desaparecidos) e o 
Balcão de Atendimento da Secretaria Municipal de Direitos Huma-
nos e Cidadania (Balcão SMDHC), também da Prefeitura. 

O PLID, como vimos, é o programa do MPSP, coordenado 
pela promotora Eliana Vendramini, que orienta as famílias na busca, 
encaminha para o atendimento psicológico, faz divulgação ativa nas 
redes sociais e garante auxílio jurídico no caso de violações cometidas 
pelo próprio Estado. Todos os personagens deste livro, em algum 
momento, contaram com o apoio da promotora e do programa. 



INDIGENTES 23 ANOS DE UMA BUSCA SEM FIM

144 145

Já o setor de Desaparecidos da SMADS acessa os bancos de 
dados de toda a Assistência Social da Capital, como albergues, cen-
tros de atendimento a doentes mentais, CAPS, e muitos outros. O 
Balcão de Atendimento da SMDHC também providencia orienta-
ção e atendimento psicológico para as famílias e tem acesso a ou-
tros programas sociais da cidade de São Paulo, como os centros de 
atendimento à população em situação de rua. Qualquer uma dessas 
instituições está preparada para ajudar a família desde o início, com 
o preenchimento do Boletim de Ocorrência pela internet. 

Além dessas instituições, a família também pode encontrar 
apoio em Organizações Não Governamentais (ONGs). As mais 
atuantes são as Mães da Sé, o Instituto IMPAR, Mães em Luta!, 
Desaparecidos do Brasil e Mães de Maio. As organizações nasce-
ram, justamente, em um cenário onde não existem informa-
ções para nortear os familiares ou políticas públicas voltadas 
para o desaparecimento. 

***

Vera estava sentada no centro do auditório, nas primeiras fi-
leiras. O suor molhava as mãos e cabeça ensaiava o discurso. Todas 
as pessoas que estampavam em seus cargos a culpa pelo enterro 
do filho como indigente estavam a sua frente. Enquanto escuta-
va as apresentações dos representantes do poder público que ali 
estavam, as palavras arranhavam a garganta. Ela queria falar, ou 
melhor, gritar, tudo aquilo que não pudera antes.  

O evento era o aniversário de 18 anos de uma instituição 
muito séria. Mas o que normalmente é motivo de comemoração, 
era, na verdade, uma grande decepção. A ONG Mães da Sé foi 
criada em 1994 por uma mãe desesperada na busca de sua filha e 
exausta do descaso do poder público. Os 18 anos estampam quase 
duas décadas de inércia, com avanços lentos do governo. É o tem-
po da maioridade de uma criança desaparecida. Ainda mais lentos 
para quem aguarda a cada segundo a volta de um filho para casa.

 O auditório do Ministério Público, no prédio histórico da rua 
Riachuelo, no centro de São Paulo, estava lotado. Olhando todos os 
representantes do Estado, que Vera considera criminoso, sentiu um 
chamado. “Agora é minha hora”, quase foi movida pelo impulso, 
mas o cenário angustiante ao seu redor a impediu de falar.

 As dezenas de mães ao seu redor transpareciam o sofrimento 
no rosto e a foto dos filhos nas camisetas. “Eu pensei: Não, eu não 
posso falar. Pelo menos eu sei o que aconteceu com o meu filho”. 
Naqueles 31 dias de procura, Vera sentiu, por mais que breve, a 
dor daquelas mães que ainda não tinham resposta. 

Por mais estranho que possa parecer, ela se sentia um dia-
mante perto delas. Não apenas ela sabia onde estava seu filho ago-
ra, como também sabia de seus privilégios sociais e econômicos. 
Ciente de sua posição, segurou a vontade de colocar para fora toda 
mágoa que vinha guardando. “Eu senti que o momento não era o 
meu; eu ia tirar o foco delas se eu falasse”. 

***
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Quatro anos depois desse evento, me encontro com Ivanise 
Esperidão, que ao lado de outra mãe, fundou o Movimento Mães 
da Sé. Sua história é impressionante, é praticamente impossível 
não se emocionar. Da infância trabalhando na roça no interior 
de São Paulo, Ivanise hoje encabeça uma das principais insti-
tuições de combate ao desaparecimento no país.

Ela procura sua filha, Fabiana, há mais de duas décadas. Não 
houve um dia sequer que ela parou essa busca. Era véspera do 
natal de 1995 quando a menina de 13 anos foi brincar na casa de 
uma amiga, na mesma rua. Vinte minutos depois, Fabiana nunca 
mais foi vista. São 22 anos e 8 meses de uma busca que parece 
não ter fim. Enquanto ouço ela contar sua história, pude ver a 
dor transparecida em seu olhar. O clima naquela sala é tomado 
por uma grande melancolia. Seu relato mais parece um desabafo. 
Todo esse tempo em que ela ainda procura pela filha, representa 
a totalidade dos meus anos de vida. Mais de 22 anos. Eu, que fui 
entrevistá-la, senti que me faltaram palavras.

Quando Fabiana desapareceu, Ivanise estava casada e prestes 
a realizar seu sonho de se tornar advogada. Mas foi obrigada a 
colocá-lo novamente na lista de espera de prioridades na vida. Sete 
anos depois daquele fatídico 23 de dezembro, o casamento de Iva-
nise acabou e o marido foi embora, abandonando também a filha 
mais nova. Em Alagoas, terra natal de ambos, ele reconstruiu a 
vida, casou-se novamente e hoje vive uma vida normal. “Como se 
nada tivesse acontecido. Eu não sou a única mãe que foi abando-
nada por seu marido com o desaparecimento do filho. Tem várias 

mães que os maridos foram embora, como se o problema fosse só 
nosso, como se os filhos fossem só nossos!” 

Ela fala com a autoridade de quem conhece milhares de his-
tórias. A Associação já atendeu mais de 9 mil famílias em busca 
de pessoas desaparecidas. “Quando uma mãe chega aqui, ela já 
passou por todo tipo de humilhação, por todo tipo de cons-
trangimento, de abandono, ela busca aqui o seu último fio de 
esperança”. A regra na casa é simples: nenhuma mãe pode sair da 
forma que entrou. Respeito, carinho e dignidade são as palavras 
de ordem. “Aqui é um lugar onde elas têm voz; é só isso que elas 
querem. Porque quando uma mãe chega na delegacia a primeira 
coisa que ela ouve do delegado é que é para ela voltar daqui 24hrs. 
Mesmo nos dias atuais”. Ivanise escutou as mesmas palavras há 
mais de  duas décadas. 

– Volta para casa, mãe! Ela deve estar com algum namoradi-
nho. Até o dia amanhecer, ela já voltou. 

– Mas Doutor a minha filha não tem o hábito de ficar na rua 
até tarde, até porque eu não deixo. 

– Mãe não conhece filho não, senhora! – respondeu o delegado 
com o escárnio estampado no rosto – Ainda mais as menininhas de 
hoje. Volta para casa porque até o dia amanhecer, a sua filha já voltou. 

Já se passaram quase 23 anos e Ivanise ainda está esperando 
esse dia chegar. Mesmo passado esse primeiro momento, a sequ-
ência na delegacia segue revoltante. Depois de escutar milhares 
de histórias semelhantes, ela chegou à uma triste constatação: os 
delegados já têm uma opinião previamente formada. 
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Se é uma criança desaparecida, então saiu por maus-tratos. Se é 
uma menina adolescente, então é porque foi embora com namoradinho; 
se é menino, então está envolvido com drogas. E se é adulto, então é 
porque está endividado ou formou uma outra família. 

“Só que o que eles não vêm é que por trás do desaparecimento 
têm uma série de crimes: o tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, do-
ações ilegais, as crianças que são levadas para exploração sexual…”.

A experiência também permite Ivanise traçar outras conclu-
sões. O descaso do Estado com a situação dos desaparecidos tem 
como pressuposto a desigualdade social. “Porque as pessoas que 
desaparecem são de classes sociais muito pobres. São mães que 
não conhecem os seus direitos. Chegam lá em uma delegacia, 
fica de castigo duas, três horas até ser atendida. E quando vai 
ser atendida, ainda é tratada de forma desrespeitosa, com dis-
criminação. Eles tratam o nosso filho como se fossem bandi-
dos. Nos tratam como se nós fossemos culpadas pelo desapare-
cimento de nossos filhos”.

Hoje, ela sabe que nem ela, nem nenhuma mãe é responsável 
pelo desaparecimento de seus filhos. Mas por muito tempo ela 
absorveu a culpa que foi jogada sobre ela. Quando sua filha Fabia-
na desapareceu, ela procurou a menina na vizinhança por horas, 
sozinha, para poupar o marido. Quando foi acordá-lo para irem à 
delegacia, a primeira coisa que ele disse marcou Ivanise por anos.

– A culpa é sua por ter inventado de trabalhar e estudar e 
deixar as meninas sozinhas. 

Mesmo depois de tantos anos, o fim do expediente na Asso-
ciação ainda é um tormento; Ivanise não quer ir para casa. Não 
tem sentido voltar para um lar sem Fabiana. Diariamente, ela ten-
ta imaginar a fisionomia da filha, que hoje está com 36 anos. Será 
que engordou? Emagreceu? Como será que está o rosto dela? Rou-
baram dela o direito de assistir o crescimento de sua primogênita. 
Tiraram dela a coisa mais preciosa que tinha. 

Para Ivanise, viver o desaparecimento de um filho é pior do que 
conviver com a morte. O luto é duro, mas ele passa. Acostuma-se 
com a ideia de nunca mais ver aquele ente querido, exige uma com-
preensão passiva. Já o desaparecimento exige ação, uma busca 
constante que toma todas as esferas da vida de quem procura. É 
um tormento onipresente e interminável, uma ferida que jamais 
cicatriza. E quanto mais o tempo passa, maior fica o machucado. “A 
sensação é de que tudo que você já fez não foi o suficiente. Porque se 
você tivesse feito, você já teria encontrado uma resposta”. A agonia 
da impotência é tangente na voz da mãe que busca eternamente.  

A vida de Ivanise se transformou em uma grande interrogação. 
Se a menina está viva, então por que ninguém nunca a viu? Se está 
morta, cadê o corpo? Assim como nas histórias desse livro, Ivanise 
também ficou escrava do Instituto Médico Legal (IML). O cheiro 
de morte dos Institutos está impregnado em seu nariz até hoje. “Eu 
não aguentava mais ir ao IML todos os dias. Cada dia eu ia em um 
e eu ouvia as mesmas palavras: você tem que voltar daqui 72 horas”. 
Um dia, revoltada, pediu a Deus que pelo menos desse um sinal, se 
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sua filha estava viva ou morta. Quando sentiu seu ventre se contrair, 
da mesma forma como quando estava grávida de Fabiana, decidiu: 
nunca mais voltaria para procurar sua filha entre cadáveres. 

Durante meses, a busca pela filha foi solitária. Se hoje o tema 
dos desaparecidos ainda é invisível, em 1995 era ainda mais. Iva-
nise bateu na porta de todas as emissoras de televisão e ouviu que 
o assunto não estava em pauta. Foi somente quando a Glória Perez 
fez a novela Explode Coração é que os desaparecidos passaram a 
ter alguma atenção da imprensa. 

É curioso ver mais uma vez o papel da televisão nas histórias 
deste livro. No caso de Vera Marchioro, as reportagens veiculadas 
pela Rede Record foram fundamentais para que a polícia, de fato, 
investigasse o desaparecimento de Luiz Henrique. A Vala de Perus, 
inspiração deste livro, só foi aberta à pedido da Rede Globo. E 
agora, vemos o papel definitivo da novela Explode Coração, tam-
bém da Rede Globo, para a conscientização do problema de pes-
soas desaparecidas. Em 2012, a autora teve novamente influência 
importante no combate ao desaparecimento, ao incluir as histórias 
de jovens vítimas do tráfico humano na novela Salve Jorge. 

Com um anúncio na revista Contigo! Ivanise descobriu que 
a autora estava buscando mães de crianças desaparecidas para co-
locar na abertura da novela. Ela se cadastrou, foi até o Projac, no 
Rio de Janeiro, e gravou seu depoimento. No dia seguinte em que 
o capítulo com a sua história foi ao ar, Ivanise recebeu a ligação 
de duas jornalistas. Ela aproveitou a oportunidade, deu entrevista 
para as duas e pediu que no final da matéria, incluíssem um pa-

rágrafo conclamando outros que tivessem passando pela mesma 
situação a contatá-la. “Eu deixei o telefone lá à disposição. Para 
minha surpresa, no dia seguinte, eu acordei com ele tocando por 
volta das 8 horas da manhã e não parou até hoje”. 

Na gravação para a novela da Rede Globo, Ivanise conheceu 
as Mães da Candelária. Um grupo de mães de pessoas desapareci-
das que se reunia às segundas-feiras nas escadas da Candelária, no 
Rio de Janeiro. Inspirada pelas cariocas, ela marcou uma primeira 
reunião nas escadarias da Catedral da Sé, em São Paulo. Às 9 horas 
do dia 31 de março de 1996,  os degraus estavam repletos de fami-
liares de pessoas desaparecidas. Mais de cem pessoas, pela estimativa 
de Ivanise. De longe, a cena era linda. De perto, via-se a tristeza 
ecoando no meio daquela multidão. Ivanise conversou com todos e 
pediu a mesma coisa: uma carta com a foto do desaparecido, a data 
em que desapareceu e um telefone de contato. Nesse dia nasceu o 
Movimento Mães da Sé. O nome foi batismo da imprensa, que no 
dia seguinte noticiou o encontro. Posteriormente, o movimento se 
organizou legalmente como Associação Brasileira de Busca e Defesa 
a Crianças Desaparecidas (ABCD), mas hoje já ampliou seu foco 
para atender a demanda de familiares e amigos de pessoas desapare-
cidas em todo o país, independentemente da faixa etária.

Por dez anos, o grupo se reuniu religiosamente todos os do-
mingos na mesma escadaria. Mas como grande parte das vítimas 
do desaparecimento de alguém são de classes sociais muito baixas, 
sentiram no bolso o custo da passagem semanal. Então, o encontro 
passou a ser quinzenal. Pude participar de algumas dessas reuniões 
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e observei como é confortável estar naquela sala, um aconselhan-
do ao outro. É bonito ver aquele carinho, apesar de carregar uma 
dor interminável, eles sorriem e, ao invés do sofrimento, preferem 
compartilhar a alegria. 

Logo no início do movimento, Ivanise conseguiu o apoio de 
muitas empresas, que divulgavam as fotos das crianças e adoles-
centes desaparecidos na embalagem de seus produtos. Hoje, esse 
apoio praticamente não existe mais. 

Além das reuniões, da divulgação dos desaparecidos nas re-
des sociais, da orientação e apoio psicológico às mães, a Associa-
ção também promove ações de prevenção. O projeto Rede Alerta 
conscientiza crianças e adolescentes sobre o risco do desapareci-
mento e como se proteger. “A criança de hoje em dia é muito 
inteligente, se ela souber onde está o perigo, ela não desaparece”. 

Durante os 22 anos de trabalho das Mães da Sé, a busca 
por desaparecidos terminou, muitas vezes, em uma cova rasa 
destinada aos corpos indigentes. “Nós sempre orientamos a fa-
mília a buscar o IML no primeiro momento, mas muitas vezes 
quando ela chega lá, o corpo já foi enterrado como indigente”. 
Na experiência de Ivanise, o que mais revolta as famílias é a de-
mora na resposta do Poder Público, que prolonga uma busca 
que já poderia ter acabado. Ela lembra do caso do menino Jean. 
Ele saiu de casa para ir ao caixa do banco, conferir o seguro desem-
prego. Desapareceu e seu corpo foi encontrado dez dias depois, já 
em estado de putrefação. A mãe do jovem só foi avisada 4 anos e 8 

meses depois. 1.702 dias de uma busca dolorosa e completamente 
desnecessária. “Uma hora ela aceita, outra hora ela acha que não é 
o filho dela, que ele ainda está desaparecido”.  

Ainda mais emblemático na memória de Ivanise é o caso de 
Regina, uma das primeiras mães atendidas pela organização. Regi-
na telefonou dizendo que tinha sonhado com o filho desaparecido 
e o garoto dissera para ela que onde ele estava, não poderia mais 
voltar. Seguindo sua intuição, Ivanise orientou que ela fosse na de-
legacia para checar os álbuns do IML, com as fotos dos corpos des-
conhecidos ou não reclamados encontrados pelo Estado. Mesmo 
reticente, Regina seguiu a orientação. Pegou o primeiro álbum, 
nada. O segundo, nada. No terceiro, deu de cara com o filho. 

No domingo seguinte, Regina chegou às escadarias da Cate-
dral da Sé revoltada. Inclusive, com a própria Ivanise. 

– Você sabia que meu filho estava morto! – Gritava na frente 
de todas as famílias. 

Foi difícil convencê-la de que aquela era a triste realidade no 
estado de São Paulo, e que a indicação não tinha sido uma premo-
nição. Infelizmente, ela não era a única e nem seria a última a 
encontrar seu filho já debaixo da terra, despejado pelo Estado 
sem nenhum aviso. 

A revolta de Regina se espalhou para as outras dezenas de 
mães que se reuniam ali com o último fio de esperança. De repen-
te, Ivanise se viu em um cenário desesperador: famílias chorando 
por todos os lados. A única coisa que pedia a Deus é que não a 



INDIGENTES

154

deixasse desabar com aquelas mães. Ela precisava seguir. No meio 
do caos, tentou encontrar a razão: 

– Tudo que nós queremos é uma resposta. Nem sempre a 
resposta que vem para nós é da forma que a gente quer. Mas pelo 
menos a sua busca chegou ao fim, Deus te deu uma resposta!  

– Que Deus é esse que deixa a gente passar por um sofrimen-
to desse?

– Eu só peço que ele não me leve antes de eu ter uma resposta 
também - completou Ivanise. 



Em nenhum cemitério que estive eu senti a presença 
tão intensa da morte, como naquele local.“

SERVIÇO DE 
VERIFICAÇÃO 
DE ÓBITOS DA 
CAPITAL



Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, 2018.
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É 
por voltas das 11 horas, quando desço do ônibus. Não pude 
ir na última aula da faculdade, porque eu tenho que conversar 
com o Professor e Doutor Carlos Augusto Pasqualucci, diretor 

do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC). Embora 
seja o maior serviço de autópsia de morte natural do mundo, nun-
ca tinha ouvido falar daquele lugar até o início desta investigação. 

Como vimos, no Brasil, qualquer pessoa que venha a falecer 
por causas consideradas suspeitas, como atropelamento ou assas-
sinato, obrigatoriamente deve ter o corpo autopsiado. Como há 
a necessidade de investigação criminal, é aberto um inquérito e, 
assim, a família não tem o direito de decidir se quer ou não que o 
parente seja autopsiado. Nesses casos, o corpo precisa ser encami-
nhado para o Instituto Médico Legal (IML). 
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Já em caso de morte natural em local fechado, como um pa-
ciente com câncer que falece no hospital ou um senhor que morre 
dormindo, a família pode optar por não autopsiar o corpo. Mas 
a declaração de óbito preenchida por um médico de família é im-
prescindível. Se não houver um médico habilitado a assinar o do-
cumento ou se a causa da morte for mal definida, o corpo é, então, 
encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital. 

Confesso que desde o caminho de ida, até o momento que 
chego, estou apreensiva. É um frio na barriga que parece que eu 
estou prestes a me apresentar em frente a uma multidão. Não foi 
fácil conseguir aquela entrevista, em nossas trocas de e-mails, Pas-
qualucci foi um tanto resistente para me ceder um horário. 

Releio o roteiro de perguntas, dobro e coloco no bolso. Tam-
bém é difícil encontrar o local certo. No meio do labirinto dos 
prédios que compõem o gigante complexo do Hospital das Clíni-
cas, uma placa praticamente coberta pela vegetação indicava que 
ali era o SVOC. Confirmo com algumas pessoas que estão do lado 
de fora. É lá mesmo.

Estou ali uma hora mais cedo do combinado para conhecer 
todo o local. Entro pelo portão grande de ferro que está aberto e 
preciso dividir espaço com um carro funerário, popularmente co-
nhecimento como rabecão. Fico imaginando se ele está trazendo 
algum corpo ou chegando para buscá-los.

Lá dentro, existem duas filas em lugares diferentes e a maioria 
das pessoas está chorando. Resolvo perguntar para um funcionário 
que está no pátio onde fica a administração. Acabo me dirigindo 
para uma porta na extremidade esquerda. Tento abrir, está trancada. 

Bato uma vez e aguardo. Nada. Continuo batendo mais algumas 
vezes, até que alguém abre a porta, é um homem baixo de óculos, 
nada parecido com as fotos do diretor que eu havia visto. Ele abre a 
porta, mas apenas o espaço suficiente para que possa colocar a cabe-
ça para fora e perguntar o que eu desejo. Explico que tinha marcado 
uma entrevista com Carlos Pasqualucci. O homem me informa que 
o diretor não fica muito por lá, está sempre na Universidade de 
São Paulo (USP), onde dá aulas. Em seguida, pergunta se eu quero 
aguardar ali dentro, na recepção. Mas prefiro ficar no pátio mesmo.

Sento no muro de concreto para esperar. Não é um lugar de-
signado para isso, mas como várias famílias estão sentadas ali, resolvi 
acompanhá-los. Passo a observar ao redor. Ao meu lado esquerdo, 
cinco pessoas estão reunidas, algumas se abraçam e choram.

Percebo que existe algo em comum entre as pessoas que me ro-
deiam, a maioria está de cabeça baixa ou com os olhos fitando o chão. 
Parecem vagar no tempo. Há uma tristeza quase contagiante no rosto 
de cada um. O clima é mórbido. Um músico está tocando violino na 
rua. O som é tão alto que dá para ouvir como se aquilo fosse a trilha 
sonora do ambiente. A melodia é sensível e se torna impossível não 
se comover. Desde a hora em que eu cheguei, aquela música ecoa de 
forma poética no cenário fúnebre. Em nenhum cemitério que esti-
ve, eu senti a presença tão intensa da morte, como naquele local. 

Já se passou cerca de uma hora. É o momento em que eu de-
veria encontrar Pasqualucci. Nem sinal dele por ali. Espero mais 
um pouco. Cada minuto que se passa, o nervosismo aumenta. Eu 
estou crente que a entrevista não vai acontecer. Mais vinte mi-
nutos até que eu vejo um senhor alto e branco, segurando um 
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pasta, caminhando em direção à porta de ferro. Então, tiro o pa-
pel dobrado de dentro do bolso e o sigo. Firmei a voz para não 
transparecer meu nervosismo e me apresento. Se antes eu nunca 
tinha ouvido falar do SVOC, a partir daquele momento começo 
a entender melhor o que se passa por detrás das paredes frias e do 
cheiro de cadáver daquele lugar.

***

Criado em 1931, o Serviço de Verificação de Óbitos come-
çou sendo administrado diretamente pelo Estado, mas apenas oito 
anos depois foi oferecido à Universidade de São Paulo (USP), pelo 
então Interventor Federal do Estado de São Paulo, Adhemar Pe-
reira de Barros.  Desde então, nunca foi aberta nenhuma licitação 
para que outras instituições de excelência em pesquisa pudessem 
competir pelo serviço e, hoje, ele segue vinculado ao Departamen-
to de Patologia da USP.  Em períodos diferentes, inclusive atu-
almente, a direção do Departamento e do SVOC pôde ser de 
Carlos Augusto Pasqualucci. 

A ligação com a Universidade é feita através de uma concessão, 
o que significa que o serviço segue sendo público, sob responsabi-
lidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Pau-
lo (SSP). Está apenas sob a gestão da Universidade de São Paulo7. 
Entretanto, apesar de ser um serviço público, os cargos do SVOC 

7. SÃO PAULO. Decreto nº 10.139, de 18 de abril de 1939. Regulamenta o 
Serviço de Verificação de Óbitos. Secretaria de Estado da Educação e Saúde 
Pública. São Paulo, SP, 18 de abril de 1939.

não são preenchidos a partir de concursos. Diferentemente do IML, 
onde a autópsia é realizada por um perito oficial, concursado e fun-
cionário do Estado, no SVOC o procedimento é feito por médicos 
particulares contratados pela própria instituição; não peritos. 

A primeira questão que surge é: qual o interesse da Univer-
sidade de São Paulo em prestar esse serviço? É uma troca: a ins-
tituição arca com o ônus de prestar o serviço, para ter acesso a 
cadáveres para estudo. Como a venda de cadáveres é proibida, a 
única forma de obtê-los é por meio de doações ou se apropriando 
dos corpos considerados não reclamados. Uma lei de 1992 prevê 
que podem ser encaminhados para estudo cadáveres “sem qual-
quer identificação” ou “identificado, sobre o qual inexistem infor-
mações relativas a endereços de parentes ou responsáveis legais”8. 
O problema é que ninguém de fato procura essas famílias. 

Segundo a nota do SVOC em seu próprio site, a vinculação do 
serviço à Universidade é necessária para garantir a disponibilidade de 
cadáveres para estudo e pesquisa em 11 graduações diferentes. Além 
da formação dos jovens médicos, o estudo prático em corpos reais 
também é necessário para disciplinas como Fisioterapia e Odontolo-
gia. A nota diz ainda que mesmo com esse acesso exclusivo a todos os 
corpos não reclamados e em condições de uso do munícipio de São 
Paulo, não é possível suprir toda a demanda da Universidade. 

O texto afirma: “Se não existisse o vínculo entre o SVOC e a 
USP, a prioridade perderia a razão de ser e o encaminhamento de 

8. BRASIL. Decreto nº 879, de 22 de julho de 1993. Regulamenta a Lei n° 
8.489, de 18 de novembro de 1992. Diário Oficial da União. Brasília, DF,  23 
de jul. de 1993. 
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corpos pelo SVOC deveria obrigatoriamente satisfazer igualmente 
as necessidades de todas as faculdades da área biomédica do Esta-
do de São Paulo. Com isso, o ensino de Anatomia na Universidade 
de São Paulo entraria em colapso”.

 A ideia de que todas as faculdades da área biomédica do esta-
do tenham igual acesso a esse fator fundamental para a formação 
de bons profissionais, como defende o próprio SVOC, não parece 
algo a ser evitado, mas incentivado. Ainda mais se tratando de 
um serviço público, e o ‘produto’ em questão sendo cadáveres. A 
colocação não me parece nem um pouco adequada. Ainda mais 
considerando que não existe um critério claro para como deve ser 
feita a distribuição dos poucos cadáveres disponíveis entre as fa-
culdades de medicina. O Ministério Público questionou o SVOC 
justamente sobre qual era o procedimento adotado, mas não ob-
teve resposta. Tudo indica que é o próprio diretor, a partir de seus 
critérios, que decide o encaminhamento dos corpos. 

“O que nos assusta é a falta organização com relação a esses da-
dos, a falta de publicização, a falta de uma lista de espera com relação 
a pedidos de órgãos para estudo. Como funciona esse oferecimento? 
É isso que pede transparência, porque pode virar um bom negócio, 
inclusive de relacionamentos”, defende a promotora Eliana Vendra-
mini. Ela argumenta que o serviço além de público, trata de um tema 
muito caro à população e, portanto, tem de ser transparente. 

Todos os corpos que vão ao SVOC são mortes naturais e 
têm, necessariamente, identificação. “Chegando o corpo aqui, nós 
aguardamos que a família venha para solicitar a liberação do corpo. 

Aguardamos 48… 72 horas, no máximo, e aí autopsiamos, mesmo 
que a família não chegue”, afirma Pasqualucci. Chama atenção mais 
uma vez a atitude passiva das instituições públicas. Eles aguardam a 
aparição espontânea da família. Nesse caso, parece ainda mais pro-
blemático que no caso do IML, afinal, a população conhece o Insti-
tuto e sabe que lá devem ser procurados os mortos. 

Além de não ser conhecido, o SVOC não parece ter interesse 
em se fazer conhecer.  Uma busca no google, por exemplo, dá ao 
usuário um telefone que não funciona; é preciso entrar na página 
e clicar em ‘mudança de telefone’. O site é antigo, desorganizado 
e amador. Não seria adequado para um blog pessoal na virada 
do milênio, quanto menos para um portal de acesso a um servi-
ço público desta importância. Hoje, praticamente todos os sites 
de serviços vinculados ao poder público no Estado de São Paulo 
seguem o padrão desenvolvido pelo Ministério da Transparência, 
o que torna a situação do site do SVOC ainda mais complicada. 
Simplesmente, não parece oficial, não contém as informações bá-
sicas para o cidadão nem para a prestação de contas. 

Mesmo após o pedido direto do Ministério Público de São 
Paulo há quatro anos, o SVOC não fez nenhuma alteração no site 
ou qualquer movimento para tornar o serviço mais claro, acessível 
e transparente. “Quando nós reclamamos do desconhecimento, 
que é da população com ou sem educação formal, eles não procu-
raram reagir a esse desconhecimento”, lamenta Vendramini.

Contraditoriamente, Carlos Augusto Pasqualucci considera o 
serviço conhecido o bastante. Não vê razão para que se faça uma 
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auto divulgação. “Tem algumas atividades públicas que não tem 
sentido fazer divulgação, não tem sentido fazer divulgação do IML. 
O IML é conhecido por si só e o SVOC, para essas famílias cujos 
corpos dos familiares vem pra cá, também acabam conhecendo.”

O SVOC recebe um corpo identificado e, simplesmente, 
aguarda. Caso a família não apareça em dez dias (esse prazo era 
de 72 horas em outra fala do diretor), o SVOC aciona o Serviço 
Funerário para buscar esse corpo; que terminará inumado como 
indigente. Deveria portanto, existir pelo menos uma lista pública 
de todos os corpos que foram autopsiados pelo SVOC e encami-
nhados para inumação como não-reclamados ou para as faculda-
des de medicina para serem estudados. Essa divulgação facilitaria 
as buscas dos familiares e da Polícia Civil por desaparecidos. 

Em nossa conversa, Carlos Pasqualucci deixa claro que ele não 
enxerga isso como dever do SVOC e afirma que a divulgação desses 
nomes é uma missão do DHPP. Considera como única responsabi-
lidade do órgão as autópsias dos corpos que recebe. Mesmo assim, 
diante da reincidência da pressão do Ministério Público, o SVOC 
passou a enviar ofícios com as informações de corpos não reclama-
dos para o DHPP.  Pasqualucci pontua que, para ele, essa não é 
uma obrigação e, sim, um “excesso de zelo” que o órgão tem, com 
o objetivo de cooperar com as investigações de desaparecidos. O 
Ministério Público do Estado de São Paulo discorda. 
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“3 
mil foram enterrados como indigentes tendo RG”, foi 
a manchete da Folha de São Paulo, no dia 22 de abril 
de 2014. A reportagem trazia a denúncia do Ministé-

rio Público contra o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital 
(SVOC) pelo enterro como indigente de três mil pessoas identifica-
das ao longo de 15 anos. O número é resultado de uma pesquisa nos 
documentos do SVOC e do Serviço Funerário entre 1999 e 2014.  

Isso significa que, por ano, 200 pessoas saíram de casa com 
documentos, faleceram e foram encontradas ainda com docu-
mentos, mas mesmo assim, foram enterradas como corpos não 
reclamados, como se fossem indigentes. São 16 pessoas por mês. 
Uma a cada dois dias. 
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A denúncia foi encaminhada pelo Programa de Localização e 
Identificação de Desaparecidos (PLID), coordenada pela Promotora 
de Justiça, Eliana Vendramini. Além da descoberta de que centenas 
de pessoas identificadas estavam sendo enterradas como indigen-
tes, também foi constatado que muitas das pessoas sepultadas nessas 
condições eram também registradas como desaparecidas. 

Em um primeiro momento, o SVOC afirmou não ter as in-
formações necessárias para entrar em contato com as famílias. Mas 
o PLID conseguiu, em alguns casos, até mesmo uma década de-
pois falar com os familiares. 

Uma a uma, o Ministério Público telefonou para mais de 30 
famílias que buscavam incessantemente seus entes queridos e infor-
mou que já jaziam sob a terra. Dada a passagem de mais de dez anos 
de buscas, algumas famílias não foram localizadas. Alguns casos são 
simplesmente inacreditáveis; como a de um senhor que foi encon-
trado dias após seu desaparecimento, mas a família só foi informa-
da 15 anos depois, pelo PLID. Com essa descoberta, no primeiro 
semestre de 2018, Vendramini decidiu provocar a Promotoria de 
Justiça de Direitos Humanos a instaurar uma Ação Civil Pública 
contra o Estado9, requerendo danos morais às famílias e à coletivi-
dade. A ação permanece em andamento, em sua fase final.

É evidente o dano causado pelo poder público, considerando 
que “o dano moral deve ser compreendido em seu conteúdo, que é 

9. SÃO PAULO. Ministério Público de São Paulo. Inquérito Civil nº 
14.0725.0000569. Relator: Promotora de Justiça Eliana Vendramini. São 
Paulo, SP de 2018. Ação Civil Pública de Responsabilização e Indenização Por 
Danos Morais.

a dor, o espanto, a emoção, a injúria física ou moral, em geral uma 
dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída a palavra dor 
o mais largo significado”10. Essas famílias passaram dolorosos anos 
procurando por pessoas que foram encontradas mortas pelo Es-
tado, algumas vezes, no mesmo dia do seu desaparecimento.  

Quando entrevistei o diretor do SVOC, Carlos Pasqualucci, 
além de não mencionar a denúncia do MP, ele diminuiu a par-
ticipação do órgão no problema dos corpos não reclamados. Ele 
afirma que tem feito um levantamento dos corpos nessa condição 
e garante que são cerca de 60 por ano. Mas contesta:

“O não reclamado não é obrigatoriamente desaparecido. Pode 
ser um velhinho milionário, tinha família pequena, morreram to-
dos…. Por exemplo, eu tenho uma morte súbita, o zelador bate na 
porta e eu não respondo… aí venho para cá. Eu não sou desapareci-
do? Não desapareci de ninguém. Eu, simplesmente, morri, está cer-
to? E isso vale para outras situações. É o indivíduo morador de rua, às 
vezes ele não fez nem vínculo de amizade com os outros moradores. 
Ele chegou lá, encostava, dormia ao relento e tal… aí tem uma proto 
pneumonia, que é muito comum, porque geralmente eles bebem 
e aspiram… e aí ele morre! O delegado fala ‘não, não tem sinal de 
violência nenhuma’ e vem para cá; a gente constata que tem a proto 
pneumonia. Esse é um caso não reclamado, mas é desaparecido? De-
sapareceu de quem? De ninguém… então essa é a ideia…”

10. LEITE, Paulo Roberto. Dano Moral no Direito Brasileiro. Informativo 
Jurídico da Biblioteca Min. Oscar Saraiva. São Paulo.  v.9, n.l, p.i-71, jan/jun. 
1997.
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Causa estranheza essa indiferença entre a pessoa estar ativa-
mente sendo procurada pela família, considerada desaparecida, e 
a óbvia necessidade de informar qualquer família, que estivesse 
buscando ou não, que aquele parente faleceu. A presunção de que 
um senhor rico não tem ninguém que o ame parece simplista. Mas 
a colocação de que um ‘morador de rua’ que, ‘naturalmente’, é 
usuário de álcool e drogas, morre assim mesmo e ninguém tem in-
teresse; é inconsistente também. Mostra ainda uma desatualização 
com a realidade: não existe morador de rua, existem pessoas em 
situação de rua. Inclusive, ninguém surge no mundo e vai embora 
sem criar vínculos, como parece acreditar o médico.

Em relação à quantidade de corpos não reclamados encaminha-
dos para serem enterrados como indigentes pelo Serviço Funerário, 
os dados disponíveis no próprio site do SVOC desmentem a fala do 
diretor. Não são 60 corpos por ano. Em 2017, foram 137 pessoas. 
Somados todos os corpos encaminhados para sepultamento social e 
de não reclamados entre 2003 e 2017, foram 2522 pessoas. 

Assim como o Instituto Médico Legal (IML), o SVOC tam-
bém costuma aguardar 72 horas antes de dar destinação aos corpos 
não reclamados que passam por lá. É evidente que esse tempo não 
é chega nem perto de ser suficiente para se realizar as buscas de 
um desaparecido, ainda por cima em um sistema desintegrado, 
ineficiente e falho, como é o atual. 

Maria Cecília Leão foi uma das vítimas do descaso. Desco-
briu que seu pai havia ficado apenas as 72 horas no SVOC, de-
vidamente identificado, antes de ser enviado para vala pública no 

Dados disponíveis no site www.svoc.usp.br.   
Acesso em 03 de julho de 2018.

Ano 01 - Autópsias realizadas para 
diagnóstico de causas mortis

09 - Sepultamento social e de 
corpos não reclamados

2003 13.543 297

2004 14.035 202

2005 13.063 216

2006 13.075 231

2007 13.034 175

2008 13.283 144

2009 13.247 157

2010 13.099 146

2011 13.478 121

2012 13.292 194

2013 13.779 140

2014 13.164 141

2015 13.902 100

2016 14.887 121

2017 14.768 137

Principais Atividades

cemitério Dom Bosco, em Perus. Indignada com a situação, re-
solveu buscar justiça. Publicou uma petição online, reivindicando 
soluções perante tamanha negligência com as famílias.
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“Parem de enterrar pessoas com identificação como indigentes!

Meu pai foi enterrado como indigente em São Paulo, mesmo estando 

com crachá em que constavam nome completo, endereço e telefone, 

além do RG no bolso. Ele passou mal no ponto de ônibus, mas não 

recebi aviso nem do hospital em que ele foi internado, nem do SVO, o 

Serviço de Verificação de Óbitos da Capital. Por um mês percorri dele-

gacias, IMLs e hospitais para saber do seu paradeiro, até descobrir que 

meu pai havia sido enterrado na área dos desconhecidos do Cemitério 

de Perus, na capital paulista.

Uma regra do governo estadual, de 1993, diz que cabe à família procurar 

pelo corpo no SVO ou no IML em até 72 horas. Porém, nos últimos anos 

mais de 3.000 pessoas foram enterradas como indigentes mesmo levando 

identificação, por descaso do poder público. No meu caso eu procurei 

muito meu pai, assim como muitas famílias procuraram por parentes de-

saparecidos. Mas a burocracia impede de encontrá-los, pois a maioria das 

pessoas vai somente ao IML e nem sabe da existência do SVO. 

Eu quero que o SVO e os demais órgãos responsáveis sejam obrigados a 

avisar as famílias sempre que a pessoa morta estiver identificada. É ina-

ceitável que os órgãos públicos enterrem pessoas sem avisar as famílias, 

quando informações como endereço e telefone podem ser facilmente 

encontradas em registros do governo.

Por favor me ajude a mudar este erro no procedimento do governo. Para 

que mais nenhuma família sofra por não saber o destino de um ente 

desaparecido, assine e divulgue esta campanha”. 

A petição online de Maria Cecília reuniu quase 50 mil assi-
naturas, pressionando o SVOC a tomar providências. Foi a partir 
desse momento que o protocolo de espera do órgão mudou de 72 
horas para dez dias, desde que se tenha capacidade de armazená-lo 
adequadamente durante esse período. Mas em resposta à petição, o 
SVOC rejeitou a responsabilidade de contatar as famílias, alegando, 
mais uma vez, que essa seria uma função exclusiva da polícia. 

Mesmo com o prazo maior, o problema persiste. Assim como 
todas as vítimas presentes neste livro, Maria Cecília também não 
sabia da existência do SVOC. O desconhecimento do serviço e de 
suas funções é um fator preocupante para o Ministério Público 
que, em 2014, já solicitou um trabalho de auto divulgação, uma 
vez que de nada adianta aumentar o tempo de espera para que o 
corpo seja reclamado se as famílias não têm conhecimento que 
devem procurá-lo no SVOC.

A presunção de que aquela pessoa que se foi não criou vín-
culos durante a vida e, por esse motivo, ninguém foi procurar, soa 
incoerente. Todo mundo tem uma origem. Existem pessoas ligadas 
àquele indivíduo, por qualquer forma que seja. Pouco importa se o 
corpo é ou não de interesse da família, o contato é imprescindível 
para, ao menos, possibilitar um destino diferente àquele ser humano 
e, assim, garantir o fundamento do primeiro artigo de nossa Consti-
tuição Federal, que é o princípio da dignidade humana.
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A gente fala aqui no hospital o tempo todo: atrás de 
um paciente, tem uma família que ama, tem um filho, 
uma esposa, um sobrinho, sabe? Sempre tem alguém 
que ama essa pessoa. Então, você tem que tratar essa 
pessoa com muito carinho, com muito respeito. Infeliz-
mente, não foi o que aconteceu com o meu tio.

“

A ÚLTIMA 
MISSA
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Cemitério Vila Formosa II, 2018.
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O 
sol mal tinha nascido e José já estava de pé. Como morava 
sozinho, esquentou a água e fez o próprio café. A temperatu-
ra estava fresca, mas o paletó era sempre essencial. A rotina 

de José não costumava ser muito complicada; seu único compro-
misso regular era com Deus. Pontualmente às 10h30, todos os 
dias, ele saia de casa para ir à missa. Subia a rua, até o ponto de 
ônibus e seguia seu caminho para a Paróquia de Santana.

 Ao final da missa, gostava de sentar na praça e, simplesmen-
te, observar quem passava. O movimento de pessoas preenchia a 
calmaria de seus dias. Quando retornava para casa, seu almoço já 
o aguardava pronto na mesa. 



INDIGENTES A ÚLTIMA MISSA

188 189

José, ou melhor, Tio Zezinho como o chamavam carinho-
samente, era o irmão mais novo da família Pereira. Com quase 80 
anos, mantinha-se um homem muito independente. Sempre gostou 
de uma rotina mais solitária, bastava a sua própria companhia. Mes-
mo assim, a família o visitava com frequência para ter certeza de que 
ele estava bem. Sua sobrinha Norma, sempre muito preocupada, en-
tregava marmitas diariamente para garantir a boa alimentação do tio.

Ainda que fosse um senhor, Tio Zezinho não perdia o espírito 
de caçula, algumas vezes, insistia em fazer birra para tomar banho, 
ir ao médico ou até mesmo viajar com a família. Preferia tomar suas 
próprias decisões e, na maioria das vezes, era isso o que ele fazia.

Na manhã do dia 18 de abril de 2016, uma segunda-feira 
nublada, a rotina não foi diferente. Acordou bem cedo e vestiu o 
paletó cinza. Ajeitou a blusa para dentro da calça, tomou o café 
bem quente e seguiu para a igreja. Ao meio dia, já estava sentado 
na quarta fileira dos bancos de madeira, enquanto escutava as pa-
lavras de conforto do padre. 

Ao final da missa, como de costume, sentou-se no banco do 
ponto de táxi em frente a paróquia para observar a correria alheia. 
Ficou ali por algum tempo. Diferente das pessoas que o rodeavam, 
ele estava calmo, não tinha pressa. Não demorou muito para a fome 
bater. Era hora de ir para casa. A marmita de Norma o aguardava.

***

O outono daquele ano estava diferente do que qualquer ou-
tro. Em São Paulo, foram registradas as temperaturas mais frias 

desde 1964. Na Zona Norte, onde Zezinho morava, chegou a 
3,5°C. Usar somente o paletó de costume não seria o suficiente. O 
vento gelado tinha chegado mais cedo e as marmitas quentes, em 
cima da mesa, esfriaram mais rápido.

Mas nesse dia, Zezinho não almoçou. Nem no dia anterior. Seu 
sobrinho, que recebia as marmitas entregues por Norma e deixava 
na cozinha do tio, logo percebeu que elas permaneciam ali, intactas.

– Norma? Deixa eu te falar, eu deixei o marmitex do tio lá 
ontem e ele nem mexeu. Hoje, está lá de novo! 

Na mesma hora, Norma e a mãe, Dona Pureza, foram até 
a casa do tio para entender o que estava acontecendo. Quando 
viram com os próprios olhos que ninguém tinha mexido na comi-
da, o batimento cardíaco acelerou. Começaram a conversar com 
os vizinhos, na esperança de que teriam uma explicação. Algumas 
pessoas tinham o visto no dia anterior. Ele havia feito a mesma 
rotina que estava acostumado, só que, dessa vez, não voltou. 

A família decidiu seguir direto para a delegacia para fazer 
o Boletim de Ocorrência. Depositaram uma esperança enorme 
naquele primeiro documento e na ajuda da polícia. Mesmo as-
sim, começaram a procurar por conta própria também. Estavam 
determinadas a olhar por toda a cidade. Foram de hospital em 
hospital. Reviraram albergues, praças e olharam cada esquina. O 
desespero crescia a cada instante. 

Para otimizar o tempo, a família dividiu o dia em turnos e cada 
grupo fazia a busca em um período diferente. Alguns buscavam 
quando o dia ainda estava claro e outros saíam pelas noites con-
versando com pessoas em situação de rua. Receberam inúmeras 



INDIGENTES A ÚLTIMA MISSA

190 191

pistas. Tinha gente que estava certo de tê-lo visto pelas calçadas, 
outros já nem tanta. Mas era preciso verificar cada uma. 

Várias pistas indicavam que Zezinho estava se alimentando 
no Bom Prato, programa do Estado para pessoas em situação de 
rua, no centro da cidade. A família passou a ser presença diária nos 
horários de almoço e jantar. Mas nada do tio aparecer...

Simultaneamente, passaram a cumprir uma rotina rigorosa de 
busca no Instituto Médico Legal (IML). Como as unidades são dis-
tantes, seria inviável que uma única pessoa visitasse cada uma, a cada 
três dias. Então Norma, a irmã e prima dividiram as cinco unidades 
da capital entre si. Norma visitava o IML Central todo final de sema-
na. Nem sempre a experiência naquela sala acinzentada era tranquila.

“Eu achava que era centralizado né, mas não, você tem que ir 
na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste. Você 
fica perdido de tanto IML que você vai. Fora que assim, em alguns 
você procura por foto, em outros, tem que ser olhando os próprios 
corpos. É horrível! Horrível! É uma experiência péssima”, comenta.

Norma trabalha como assistente social na área de pediatria 
do Hospital Santa Casa de Misericórdia há 26 anos. Ao longo do 
tempo, deparou-se, algumas vezes, com casos de pacientes sem 
identificação e sempre fez questão de buscar os parentes de to-
das as formas possíveis. Quando o tio desapareceu, ela já sabia 
quais medidas deveria tomar, as instituições que deveria buscar e 
as pessoas que teria que acionar. Não fosse pela trajetória profis-
sional, ela tem certeza de que não saberia nem por onde começar.  

Juntas, lamentamos pelas famílias que não têm a mesma ‘sorte’ 
e não recebem nenhum amparo ou orientação do Estado. 

Além de registrar o B.O pela internet, ela logo ligou para um 
colega da 4ª Delegacia de Polícia de Investigação sobre Pessoas De-
saparecidas do DHPP e passou todos os dados que tinha em mãos. 
Ela sabia que tinha que agir; não bastaria esperar que aquele docu-
mento gerasse uma solução. Norma ainda não sabia que os pontei-
ros tinham hora marcada para encerrar a jornada, mas mesmo assim 
tinha pressa. Com a ajuda do amigo, as investigações avançaram. 

O telefone do policial tocava constantemente. Era Norma, 
torcendo para que, daquela vez, ele tivesse descoberto algo. Qual-
quer informação serviria. Qualquer uma. Todas as vezes, entretan-
to, ela desligava com o peso da decepção. Era difícil acreditar que 
Tio Zezinho tinha sumido daquela forma.

Passados os primeiros dias, a família foi obrigada a voltar para 
a rotina de trabalho e, de alguma maneira, conciliar com as buscas. 
Não existia tempo livre e o peso da procura aumentava a cada dia. 
“A gente saía de madrugada, às vezes acordava assim e ia para rua 
procurar. A gente saia andando, não sabia nem para onde, sabe? 
Mas a gente andava, andava, andava. Olha, todo esse período foi 
muito difícil. Muito difícil”, conta.

Um mês depois do desaparecimento do tio, veio a notícia. 
Era 18 de maio de 2016, uma sexta-feira. Norma se preparava 
para mais uma visita ao IML Central quando recebeu uma liga-
ção. Era seu colega policial.
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– Olha Norma, encontramos o seu tio…
Nesse momento, ela nem deixou que ele terminasse de falar. 

Parecia que todo aquele vácuo em seu coração tinha sido imedia-
tamente preenchido por um alívio. Por alguns instantes ela foi 
tomada por uma felicidade que não estava esperando. 

– Ufa… Que alívio! Nem sei como te agradecer! 
O policial, sem saber como continuar a frase, resolveu ser di-

reto. Norma não tinha entendido que as informações encontradas 
não terminavam por ali.

– Só que, infelizmente, ele já faleceu. 
Como em nenhum momento em toda essa jornada, o mun-

do dela desabou. Foram trinta dias de procura e em todos ainda 
tinha a esperança de encontrá-lo vivo. 

– Meu Deus! Como assim o meu tio morreu? 
Toda aquela felicidade instantânea se dissolveu em questão 

de segundos. O aperto no peito foi tão forte que ela não soube 
como reagir. 

– Você vai ter que ir ao IML Central para você ver se é ele mesmo. 
Aquele era o tipo de mensagem que faz a gente perder as 

forças. A ficha não cai. Não conseguimos processar de imediato as 
informações. Ninguém se prepara para ouvir que uma pessoa que 
tanto ama, faleceu.

– Eu não sei o que falar… – O olhar de Norma não tinha 
direção, como se não estivesse vendo nada naquele momento, ape-
nas sentindo. 

Mais uma vez neste livro, a morte não é o final. Nem 
a pior parte. 

– Só que tem um problema – continuou meio sem jeito o 
policial – ele já foi sepultado.

– Mas como? Não pode isso! Se for ele, a gente vai levar para o 
lugar onde é enterrado todo mundo da família – exclamou Norma. 

Anos antes, todos já haviam feito uma vaquinha para comprar 
um jazigo familiar que coubesse cada um. Na hora, Norma infor-
mou ao delegado que com Zezinho não seria diferente, ele também 
teria que estar junto a todos os outros familiares que já faleceram.

– Então, tem outro problema, não pode tirar ele de lá.
– O que você quer dizer com “não pode tirar ele de lá”? Ele 

vai ser enterrado junto com todos os outros.
– Não vai dar, você vai ter que esperar alguns anos.
– Não, você não tá entendendo. Ele é meu tio, ele tem famí-

lia. Eu vou levá-lo para lá! – A indignação já tinha tomado conta 
de Norma por completo. 

– Não é bem assim que funciona…

Zezinho não gostava 
de fotos, por isso, essa 
é uma das únicas que 
restou como lembrança 
para a família Pereira.
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Enquanto ela me conta esse momento, parece que ainda o re-
vive, a entonação da voz muda. A revolta ainda é viva dentro dela. 
Pude me sentir como o tal colega policial enquanto ela falava. 
Não é de se surpreender, qualquer um teria o mesmo sentimento 
ao ver que o Estado se apropria de algo que é seu e te impede de 
tê-lo de volta. Estipulando ainda um prazo para que você mudar 
as circunstâncias que lhe foram impostas.

Norma e a irmã, inconformadas, exigiam respostas. “Nós es-
tivemos tantas vezes nesse mesmo IML. Tinha o nome da minha 
irmã anotado lá no livro, inclusive, mais de uma vez”. Quando 
uma pessoa visita o IML e pede informações do sistema, o funcio-
nário anota o nome, o RG e o motivo da procura. Elas iam todos 
os finais de semana e repetiram o procedimento mais de uma vez. 
Quando eu visitei uma das unidades para testar o funcionamento 
do banco de dados, foi a mesma coisa. Como pode ninguém ter 
nos avisado que ele faleceu e foi encontrado?”, indaga.  

Como as duas não são parentes de primeiro grau de Zezinho, 
foi preciso levar a mãe às pressas até o IML para a identificação 
do corpo. Faltava coragem para falar o que tinha acontecido para 
dona Pureza. Ela o esperava voltar para casa já há muitos dias. Di-
zer que Zezinho não voltaria mais era uma missão dolorida.  Sem 
ter outra alternativa, contaram para toda a família sobre o seu fale-
cimento e, como se não bastasse essa notícia desolante, precisaram 
dizer que ele tinha sido enterrado como indigente. Foi possível 
sentir todas as esperanças se esvaindo ao mesmo tempo. A vonta-
de era de correr até o cemitério e desenterrá-lo imediatamente. 

Todos se reuniram para ir ao IML juntos. A cada minuto, 
aumentava a indignação de Norma. Ao entrar naquela sala, onde 
estiveram diversas vezes procurando pelo Tio Zezinho, ela não 
conseguiu se conter.

– É um absurdo o que aconteceu! É um absurdo! Por que 
vocês pediam para minha irmã assinar um livro aqui? Do que 
adiantou esse livro? Eu vou chamar a polícia! – O tom de sua voz 
transparecia um desespero por justiça. 

Os funcionários do IML pareciam não se abalar com as pa-
lavras banhadas de raiva. Era como se estivessem acostumados a 
lidar com aquele tipo de situação.

– Nós somos a polícia – a resposta foi fria, sem nenhuma 
preocupação evidente.

A frase serviu como faísca para o fogo que ardia em Norma. Que 
audácia daquela funcionária! Se a própria polícia não se deu o traba-
lho de localizar a família daquele corpo, a quem elas poderiam recor-
rer? Perceberam, então, que estavam completamente desamparadas. 

– Opa! Agora o negócio ficou pior ainda né? Vocês são a polí-
cia e vocês não fizeram nada! Nós fizemos Boletim de Ocorrência, 
nós fomos na delegacia de desaparecidos… Tudo que mandaram 
a gente fazer, nós fizemos! E vocês, fizeram o quê? Nada! Nada! 
Porque ele ainda acabou sendo sepultado como indigente!

***
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Naquele mesmo dia, era um sábado chuvoso, foram até o 
cemitério Dom Bosco, em Perus. Era lá que Tio Zezinho estava 
enterrado. Parecia que o dia acinzentado estava retratando tudo o 
que aquela família sentia. Andaram vagarosamente ao lado de um 
coveiro, para localizar o número certo da sepultura. Naquela altu-
ra era quase impossível achar forças para reencontrá-lo. 

– Olha, aqui só é enterrado pessoa indigente, que não tem 
família – informou o coveiro.

As palavras foram duras, mas já haviam ouvido tantas coisas 
desagradáveis, que optaram por não responder. Era dor demais. 
Não existia motivo para continuarem se debatendo. Aquele mo-
mento eram eles e o Tio Zezinho. “É um lugar assim, muito triste, 
sabe? Muito triste”, relembra Norma.

A principal preocupação de Dona Pureza era como tinham 
cuidado de seu irmão quando o inumaram. Católica fervorosa 
como o irmão, ela tinha um respeito sagrado pelo ritual da morte, 
cultivado por milênios na religião cristã. Ela perguntava constan-
temente se Zezinho tinha sido sepultado em um caixão, se tinham 
flores dentro e fora do túmulo, se tinha tido pelo menos uma ora-
ção. Imagina, logo ele, morrer sem sequer uma benção do Deus, 
que venerava com tanto afinco por quase um século. 

Era terrível lidar com aquilo tudo e ela só queria ter a tran-
quilidade de saber que, mesmo não estando por perto, cuidaram 
de seu irmão do jeito que ela cuidaria. Seu coração doía, porque 
no fundo, ela não acreditava que o irmão tinha recebido o amor 
que merecia ao ser enterrado. 

– Ele era o meu irmãozinho mais novo… – lamentou Pureza, 
enquanto deixava suas lágrimas regarem a terra que cobria Zezinho. 

Norma sabe que, mesmo que sua mãe tenha um desejo enor-
me de acreditar que fora dado todo respeito e dignidade a ele, a 
realidade de todo o processo não era bem essa. Na época, ela pôde 
assistir os corpos nus sendo colocados, ou como ela prefere dizer, 
“jogados”, pelo Serviço Funerário em caixões de madeira11.

Assim como eu, ela também testemunhou as pequenas pro-
fundidades das covas em que são enterrados esses caixões. “Devem 
ter jogado ele lá dentro daquela vala, porque aquilo alí é uma vala. 
Quando nós fomos lá, tinha chovido muito e tinham lugares que 
o caixão estava desenterrado pela chuva, de tão raso que é”. 

Em momento nenhum Norma conseguiu se conformar com o 
que tinha acontecido. Ela precisava de respostas. Todo aquele tempo 
procurando pelos cantos de São Paulo, conversando com estranhos 
e seguindo pistas falsas para descobrir esse destino trágico de seu tio? 

Era como se aquela jornada não tivesse um final. Não exis-
tia ninguém que explicasse coerentemente o que havia acontecido 
com Tio Zezinho. O único jeito foi tirar isso a limpo com as pró-
prias mãos. Sua sorte foi que já tinha familiaridade com aquela 
situação e sabia as direções a serem seguidas. Assim que o IML 
confirmou que Zezinho tinha sido internado no Pronto Socorro 
Municipal Álvaro Dino de Almeida, na Barra Funda, ela foi dire-
tamente ao local e solicitou o prontuário de seu tio.

– Não podemos disponibilizar essas informações.

11. INDIGENTE. Produção de Ali Rocha. São Paulo: Agência Pública, 2016. P&B.
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– Eu preciso ver o prontuário do meu tio para entender o que 
aconteceu com ele. Eu tenho esse direito! – As lágrimas ainda não 
tinham cessado.

Os funcionários encaminharam Norma para uma conversa 
com as assistentes sociais, sem saber que aquela também era sua 
profissão. Explicaram que a família tinha sido procurada, mas 
como Zezinho estava sem documento, não foi possível encontrá-
-los. Aquela simples resposta ainda não fazia o menor sentido e ela 
sabia muito bem disso.

– Como que ele tava sem documento se lá no IML tinha o 
nome dele? Eu não estou entendendo. José Pereira Filho, estava 
lá escrito! De onde que eles tiraram aquele nome? Da cabeça de 
alguém? Algum vidente? Não, não é possível. 

Então, decidiu entrar em contato com o Serviço de Atendi-
mento Móvel com Urgência (SAMU) e constatou que seu tio tinha 
sido resgatado nos arredores do Sambódromo do Anhembi. Um se-
gurança do local percebeu que ele estava na rua muito doente e en-
trou em contato com o serviço. Desde o dia em que desapareceu, o 
frio piorou cada vez mais. As temperaturas castigaram a população. 
Em abril e maio daquele ano, foram diversas pessoas em situação de 
rua que vieram a óbito em meio ao frio que se fazia em São Paulo. 

Zezinho não estava acostumado a ficar longos períodos na 
rua, tinha sempre a mesma rotina e a seguia fielmente. Era apaixo-
nado por sua casa, não trocava os momentos em seu quintal por 
nenhum outro. Já tinha afinidade com os passarinhos que canta-
vam pelas manhãs. Por conhecer tão bem o seu tio, Norma tem 

certeza de que ele não voltou para casa por causa de uma demência 
repentina. Não existia nenhum outro motivo para que ele deixasse 
o lugar de que mais gostava de estar. Ao ser encontrado, seu qua-
dro já era grave, estava com uma forte pneumonia, mas ainda per-
manecia consciente, comunicando-se e carregava seu documento 
pessoal. Foi levado ao pronto socorro e lá permaneceu internado 
por 17 dias, até que faleceu no dia 7 de maio de 2016.

Era difícil não deixar com que a fúria tomasse conta das pa-
lavras. Norma não se conformava que seu tio tinha permanecido 
17 dias em um leito e ninguém fora capaz de os avisar. Ao ter 
acesso aos registros do hospital, descobriu que Zezinho tinha um 
nome, tanto no prontuário médico, quando nos dados do IML e 
na própria certidão de óbito. Ele tinha nome, não era indigente. 
Existiam pessoas esperando por ele todos os dias. 

Parecia que quanto mais Norma tentava entender, mais sem 
sentido as coisas ficavam. No Boletim de Ocorrência do falecimento 
consta que Zezinho era etilista crônico, ou seja, alcoólatra, mas ela 
sabe que o tio nunca bebeu, fumou ou teve algum tipo de vício. Era 
difícil aceitar aquela situação e imaginar quais seriam as dificuldades 
de realizar uma simples busca sobre aquela pessoa desacompanhada. 
Quando fez o próprio levantamento e pesquisou o nome de seu tio 
em sites que costumava utilizar para localizar famílias de seus pa-
cientes, conseguiu achar a antiga rua que Zezinho morava. 

“Eu entrei pelo Google nesse endereço e era um salão de ca-
beleireiro, lá tinha um telefone. Se elas tivessem entrado ali, ligado 
naquele salão de cabelereiro… Ele não morava mais ali, mas ele 
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morava na rua de baixo. Então lá eles saberiam que a gente estava 
procurando, porque a vizinhança inteira sabia. Ele morava lá des-
de de que ele nasceu”, afirma.

A busca era muito mais simples do que as assistentes sociais fi-
zeram parecer. Não demoraria nem 24 horas para localizar o mesmo 
endereço que Norma encontrou. Ela lamenta que o tio não tenha 
recebido o mesmo cuidado que ela prestava aos seus pacientes. 

Enquanto desabafa tudo o que vem guardando, conta sobre 
uma das vezes em que foi responsável por uma situação muito se-
melhante a essa. Um senhor desacompanhado que estava sob sua 
supervisão tinha recebido alta dos médicos. Sendo assim, era preci-
so que seu leito fosse disponibilizado para outros pacientes, mas ele 
não tinha nenhum parente que o acolhesse. Sabendo de sua missão, 
Norma confrontou as orientações que havia recebido e não retirou 
o paciente do hospital até o momento em que sua família foi loca-
lizada, em outro estado. Para ela, aquela atitude é imprescindível, 
não apenas por ser uma assistente social. Ao escolher a sua profissão, 
Norma sabia da importância que aquele papel trazia para o mundo e 
ainda é sofrido perceber que nem todos têm a mesma visão que ela. 

“A gente fala aqui no hospital o tempo todo: atrás de um pa-
ciente, tem uma família que o ama, tem um filho, uma esposa, um 
sobrinho, sabe? Sempre tem alguém que ama essa pessoa. Então 
você tem que tratar essa pessoa com muito carinho, com muito 
respeito. Não foi o que aconteceu com o meu tio”.

Enquanto conversamos, é nítido que a sua inquietação per-

manece até hoje. Mais de dois anos se passaram e as feridas ainda 
parecem abertas. Ela sabe da gravidade da negligência estatal e 
pessoal de cada um que esteve junto ao tio em seus últimos mo-
mentos de vida. Por tudo o que passou, consegue ressaltar firme-
mente os pontos que levaram o seu tio àquele destino. Além de 
falhas institucionais, a falta de empatia do ser humano foi algo 
que a abalou muito. As assistentes sociais não souberam ou, talvez, 
não quiseram empregar esforços naquele caso. Como se o corpo 
naquele leito de hospital não fosse ninguém. Foram 17 dias de 
internação e ninguém olhou para aquele homem.

Ao mesmo tempo que se dedicavam árduamente às buscas diá-
rias, Tio Zezinho estava mais perto do que se imaginava. O hospital 
em que estava internado se localiza a cerca de 2 km de onde Norma 
trabalha. São 19 minutos andando. As caminhadas da família fo-
ram muito mais longas do que isso e, no final, não levaram a lugar 
algum. Foram diversas vezes nos Institutos Médico Legal (IML), 
principalmente na unidade Central, para onde Zezinho foi encami-
nhado. Em cada uma das visitas, forneceram todas as informações 
solicitadas pelos funcionários como nome completo, número de do-
cumentos pessoais, telefone de contato e quem estavam procuran-
do: José Pereira da Silva. Ele permaneceu lá por 11 dias e ninguém 
entrou em contato antes de sepultá-lo em vala pública. 

“Eu achei que esse Boletim de Ocorrência ia abrir portas mas, 
na verdade, não adiantou nada. Fazer ou não o Boletim de Ocor-
rência… bobagem. Eu e minha mãe, com 83 anos, fomos até a 
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delegacia, para fazer esse boletim que no fim eu achei que não 
adiantou muito, ou melhor, não adiantou nada”. As palavras de 
Norma me lembram as Vera Marchioro, mãe de Luiz Henrique, 
uma das vítimas do mesmo descaso.

O luto o qual foi condenada a família Pereira tem consequ-
ências até hoje. A irmã mais velha de Zezinho começou a apre-
sentar problemas de saúde e desmaios contínuos. Não foi capaz 
de permanecer morando próximo à casa antiga do irmão, então 
se mudou para o interior, na esperança que pudesse fugir de toda 
aquela mágoa que a persegue. Dona Pureza, ainda chora pela falta 
que sente dele e por não ter velado e se despedido do irmão. Essa 
dor permanece viva no coração de todos.

“A gente achava que com o passar dos anos ia amenizar, mas 
não, a gente sente a presença dele todos os dias. É muito triste! Eu 
não tinha noção do quanto que é triste esse descaso do governo, 
esse descaso das pessoas...”, conta, a sobrinha.

O catolicismo faz parte da história da família Pereira, então 
velar o corpo de tio Zezinho tinha uma importância significativa na 
vida de cada um. Aquele seria o momento em que poderiam sociali-
zar a dor e iniciar um luto saudável. O velório do ente querido que 
partiu é fundamental para que se possa começar o longo caminho 
da desvinculação da personalidade que se foi. Como o Estado se-
pultou Zezinho sem que sua família soubesse, foram impedidos de 
passar por esse processo essencial e, dessa forma, foram submetidos 
à um luto complicado. Por isso a dor ainda é viva e o luto é eterno. Para todas as famílias, a retificação da Certidão de Óbito é de ex-

trema importância. Há algo simbólico; como se o papel definisse 
como ficaria escrita a história daquele que foi tão querido. 
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Na tentativa de amenizar a tristeza dos dias de dona Pureza, 
sua filha mais velha a levou até o cemitério de Perus, para visitar 
tio Zezinho no dia dos finados, uma data muito significativa na 
cultura cristã. Pela primeira vez, vivenciaram um dia agradável na-
quele lugar. Haviam grupos de igrejas cantando e rezando pelas 
almas que estavam sob aquela terra. Os túmulos estavam repletos 
de flores. No cristianismo, o dia dois de novembro é dedicado 
para oferecer homenagens e orações aos mortos, como uma forma 
de ajudá-los a alcançar a plenitude ao lado de Deus. A morte não 
é vista por eles como o fim da vida, mas como a ressurreição de 
Cristo. Um novo começo. A cena, que fazia o cemitério um pouco 
mais bonito, conseguiu a acalmar o coração aflito de dona Pureza. 
A tristeza ainda a acompanha, mas graças aquele dia, a morte de 
tio Zezinho passou a ser vivida de uma forma diferente. 

 A voz de Norma já não traz a energia forte de antes. O tom 
vai abaixando, como se trouxesse novamente o cansaço dessa tra-
jetória tão dolorosa. Diferente da maioria das pessoas que, infeliz-
mente, passam por essa situação, ela tinha um certo conhecimento 
sobre os passos a serem tomados naquela época mas, mesmo as-
sim, o desamparo é um sentimento que ela ainda traz consigo. Em 
nenhum momento, os serviços públicos ofereceram algum tipo 
de auxílio nas buscas ou orientações. Precisaram descobrir sozi-
nhos como enfrentar aquela situação. Após uma breve pausa em 
sua fala, ela continua a lamentar que mesmo com uma orientação 
eficiente, as famílias correriam o risco de passar pelo o que ela 
passou, porque depois de tudo que ela foi capaz de fazer, no final, 
nada adiantou. A sensação de impotência ainda é latente. 

Os auxílios que conseguiram durante o percurso de busca foram 
individuais. Seu colega policial conseguiu localizar Zezinho por en-
tender o que Norma passava, mas a maciça parte das pessoas não têm 
acesso a alguém que possa ajudar de forma particular. Em média, são 
vinte desaparecimentos por dia na capital, seria irreal imaginar que 
todas ou boa parte dessas famílias têm a mesma “sorte” que Norma. 
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Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha



REDESAPARECIDOS

211

As histórias de Luiz Henrique Marchioro, Robson Cruz e José 
Pereira têm uma estrutura em comum. Eles desapareceram, 
foram encontrados já falecidos pelo poder público, mas per-

maneceram desaparecidos para suas famílias. Infelizmente, não 
são os únicos e nem serão os últimos. 

Como vimos, devido às sistemáticas falhas dos órgãos encar-
regados da gestão da morte, corpos que passaram pelos serviços 
de autópsia (IML e SVOC) foram sepultados em vala pública 
enquanto seus familiares os procuravam como desaparecidos. O 
Poder Público os considerou como indigentes, mesmo que, muitas 
vezes, tivessem nome e sobrenome em seu registro. Essas pessoas 
desapareceram e, em determinado momento, apareceram e o Es-
tado desapareceu com elas novamente. É justamente esse o fenô-
meno do redesaparecimento.
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(...) É um neologismo. A pessoa desapareceu, apareceu em forma de 

corpo, e o Estado desapareceu com elas. Isso acontece, a princípio, com 

as pessoas registradas como desaparecidas na Polícia Civil. Essa falta de 

diálogo não é só intersecretarial, ela existe dentro da mesma Secretaria 

de Segurança Pública, porque são três órgãos dentro da mesma secretaria 

de Segurança Pública Estadual que não dialogam.12 

O problema é apontado pela promotora Eliana Vendramini 
como mais uma bagagem que trazemos desde o tempo da Ditadu-
ra Militar, que usurpava qualquer direito das famílias de localizar 
e enterrar seus entes mortos pela repressão. 

“A pessoa desapareceu, não é culpa do Estado. Ela apa-
receu nas mãos do Estado e o Estado desapareceu com ela. 
Então, o Estado é responsável por esse redesaparecimento for-
mal”, afirma a promotora. Infelizmente, o fenômeno ainda não 
pode ser quantificado, pois não existem estatísticas oficiais sobre 
esse fenômeno do redesaparecimento.  

Percebendo a gravidade dos fatos, questiono se o redesapareci-
mento forçado é ou pode vir a ser um crime tipificado no Código 
Penal. A promotora explica que o crime se dá pela forma omissiva na 
qual o Estado age, deixando de contatar o dono do corpo e também 
pela forma comissiva, dando, ilegalmente, um destino ao mesmo.

12. Prefeitura de São Paulo. Relatório Comissão da Memória e Verdade da 
Prefeitura de São Paulo. São Paulo: Discurso Direto Ensino e Comunicação 
Ltda, 2016. 371 p.

“Toda vez que você diz que alguém está cometendo um cri-
me, ainda que seja o Estado, você precisa dizer que crime é esse no 
Código Penal e na Lei Penal Especial. Se o Estado recebe a notícia 
de um fato que tem indícios de que aquele desaparecimento é cri-
minoso e não age, ele, por omissão, participa daquele crime. Por 
isso que a gente chama o artigo de Responsabilidade do Estado 
por omissão”, comenta.

 Caso fossemos analisar esse cenário, o autor da violação seria 
o funcionário público e não o Estado como um todo. Mas, para 
a promotora, é ainda mais importante do que criminalizar o pro-
fissional é a responsabilização do Estado por sua ineficiência na 
defesa pelos direitos fundamentais da pessoa desaparecida. Nes-
se contexto, os serviços de autópsias, IML e SVOC, assim como 
a Polícia Civil, são responsáveis pela omissão estatal e, portanto, 
pelo desrespeito ao Princípio Constitucional da Pessoa Humana. 

“O Estado está se omitindo quando ele deveria agir em ques-
tões de desaparecimento. Não vou dizer que ele é participante do-
loso do crime, mas é uma omissão relevante de política pública, 
que, portanto pode levar as partes a demanda-los civilmente por 
ter se omitido, por não estar fazendo o seu dever. No caso dos 
inumados, toda vez que alguém passou pelo SVOC e pelo IML, 
estava identificado e a Secretaria de Segurança Pública, que é uma 
só, não se comunicou para ver se tinha BO de desaparecimento, 
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deixou de telefonar, é omissão. Mas inumou sem a pesquisa é ação, 
nos dois casos o Estado tem que ser demandado”, explica.

Portanto o fenômeno do redesaparecimento é ilegal e inconsti-
tucional, uma vez que, além das questões apontadas, também viola o 
princípio da Constituição Federal13 que estabelece como primordial a 
adoção de políticas públicas, competentes, para que se possa garantir 
todo e qualquer direito fundamental das vítimas dessa negligência. 
A incapacidade na gestão da segurança pública, de forma eficiente, 
perpetua rotineiramente essa grave falha no serviço público. 

O redesaparecimento é recorrente, dado aos serviços de au-
tópsias decidirem, por si só, um destino público para um bem que 
é privado, o corpo; já a Polícia Civil não se faz eficaz na gestão dos 
próprios dados e nenhum desses serviços, subordinados à mesma 
secretaria, têm uma comunicação competente entre si. O Estado 
ainda insiste em sua “prática massiva de violação de direitos huma-
nos”,  escreve Vendramini em um dos seus artigos sobre a questão.14

13. BRASIL. Constituição (1998). Emenda Constitucional nº 19, de 1998. O 
Princípio da Eficiência e a Burocracia no Brasil. Brasília, DF.
14. VENDRAMINI, Eliana. O Ministério Público em Busca de Pessoas 
Desaparecidas: desaparecimentos forçados por omissão do Estado.
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“ Agora posso entender um pouco melhor o 
porquê uma jornalista não seria bem-vinda 
naquela área.

VISITA AO 
LIMBO
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Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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Foram quase sessenta minutos de viagem. Digo viagem, por-
que passei um bom tempo na Marginal Tietê até entrar na 
Avenida Aricanduva e continuar sempre em frente. Era como 

se estivesse saindo da cidade ou da minha limitada percepção de 
cidade. A São Paulo aqui é muito diferente. As ruas são mais es-
treitas e eu vejo o céu com uma amplitude atípica. Não existem 
muitos prédios, o que deixa o dia um pouco mais azulado. 

O Waze sinaliza que é ali o cemitério Vila Formosa, consi-
derado o maior da América Latina. Avisto um terreno imenso, 
não é possível enxergar o final. Não é à toa que é a 4ª maior área 
verde municipal de São Paulo, com 763 mil m². Como eu vou me 
virar lá dentro? É a primeira coisa que eu consigo pensar. Não tive 
muitas experiências em cemitérios mas, com certeza, os que eu 
conhecia eram, de longe, bem menores do que esse. 

O local inclui a união de duas necrópoles, o Vila Formosa 
I e o II. O primeiro foi inaugurado em 1949 e o segundo em 
1976. Em média, cada um enterra por dia, entre 30 e 40 pessoas15.  

15. Resposta obtida via Lei de Acesso. Protocolo: 29892 O recurso de 2ª 
instância foi respondido na data 04/05/2018, por Thiago Dias chefe de 
Gabinete no serviço funerário do município de São Paulo
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Até 1971, quando o Cemitério Dom Bosco foi construído, o Vila 
Formosa foi um dos principais destinos dos corpos de perseguidos 
políticos durante o regime militar. Hoje, os dois são os únicos ce-
mitérios que recebem os corpos considerados indigentes. 

Paro e pergunto para um homem que está por perto se pode-
ria estacionar meu carro naquele local. “Moça, não deixa seu carro 
aqui não… Vai até o estacionamento do velório e deixa lá”, acon-
selha. É o que eu faço. Desço do carro e logo vejo que uma família 
se prepara para um velório. Ando até algumas guardas e pergunto 
onde eu poderia encontrar a quadra de “pessoas não identificadas”. 
Ela me olha por alguns instantes como se não tivesse entendido a 
pergunta. Logo depois prossegue:

– Ah… a quadra de indigentes? Você vai virar naquele portão 
e seguir até o final do cemitério. Fica lá atrás.

Ao passar pelo tal portão, deparo-me com aquela mesma família 
que havia visto há alguns minutos. Andam juntos em frente ao meu 
carro. Cabeças baixas, alguns se abraçam e todos ali estão chorando. 
Velavam um pequeno caixão, imagino que seja de uma criança. 

Respeito o ritmo lento e fico cerca de dez minutos acompa-
nhando as lágrimas e a tristeza daquela família. É impossível, mes-
mo que por alguns instantes, não fazer parte daquele luto. Continuo 
o meu caminho até a tal quadra de indigentes. Vou devagar. Meu 
carro não é nenhum 4x4 e aquele chão de terra, com buracos enor-
mes no caminho, é de dar medo. Muitas vezes, chego a questionar 
se seria possível um carro passar por aqueles locais. O terreno é enor-
me, todas as direções em que eu olho, consigo ver túmulos. É difícil 
seguir sem parar para pedir informações constantemente. 

Muitas quadras floridas e muitas bifurcações no caminho. Di-
rijo por uns 15 minutos, até não conseguir mais ver a saída. Não 
é possível que seja tão longe assim. Chego a um lugar diferente. 
Não tinha mais flores, lápides nem velas. Não havia nada. Parei 
onde alguns coveiros estão trabalhando e, mais uma vez, pergunto 
onde eu poderia encontrar a quadra de pessoas não identificadas. 

Quadra de indigentes do cemitério Vila Formosa II, um gramado qual-
quer, que cobre a história de milhares de pessoas. Cemitério Vila Formo-
sa II, 2018. Foto: Victoria Pires.

Para minha surpresa, um dos homens, que aparenta ter pou-
co além dos 60 anos, me pergunta com um tom de voz alto e pre-
ocupado: “O que a senhora quer nesta quadra?”, e explico que só 
queria conhecer, pois estou fazendo um trabalho para a faculdade. 
Ainda com um tom firme e beirando a arrogância, ele fala que pre-
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ciso entrar em contato com a assessoria de imprensa do cemitério 
primeiro. Argumento que eu não iria fazer nada além de andar e 
olhar o local. Nervoso, ele chama os dois encarregados. O clima 
fica meio tenso, todo mundo se olha sem ter o que falar, afinal, eu 
só queria ver a quadra, nada além disso. “Se ela quer só olhar, vai 
lá com ela, então”, comentam.

No primeiro momento, confesso que fiquei um pouco rece-
osa, eu já tinha percebido que não era bem-vinda ali, mas decido 
continuar a investigação assim mesmo. Depois de pouco tempo 
de caminhada, aquele coveiro, que antes me assustou com o seu 
tom de voz, já pergunta para qual time de futebol eu torço. Ele 
é conhecido como Jorge16, trabalha no Vila Formosa há muitos 
anos. Andamos pela ‘quadra de indigentes’ que, na verdade, é um 
imenso matagal. As plantas são altas, o que dificulta a caminhada. 
Não é possível localizar, a olho nu, onde estão as covas. É, literal-
mente, um gramado qualquer. 

A nossa primeira parada é em um túmulo no qual a família 
havia localizado seu ente e, ali mesmo, levantado a terra para colocar 
uma lápide por cima. O coveiro me conta que aquele menino foi 
morto de forma violenta, enterrado sem a presença da família e o 
corpo só foi localizado depois, por um investigador amigo da família. 

Ainda com uma voz preocupada só que, dessa vez, com um 
tom de zelo, ele volta a alertar que eu não posso tirar fotos sem a 
autorização da assessoria. A primeira impressão daquele homem 
mal-humorado e grosseiro vai se esvaindo enquanto ele me conta 

16. Nome fictício, visando preservar a identidade do funcionário.

suas histórias, que pouco tem a ver com o que eu procuro ali, mas 
que me fazem ficar mais confortável naquele lugar. 

“Aqui é a quadra 83, ali são peças anatômicas. Pernas, vís-
ceras, tudo”. É estranho perceber a naturalidade com que ele 
pronuncia essas palavras e me conta sobre cada parte do corpo 
humano que ele já havia enterrado. Essas peças anatômicas vêm 
de hospitais, resultado de amputações ou de universidades, após 
terem sido usadas para estudo. 

Quando volta a falar sobre a quadra de indigentes, sinaliza 
que é preciso ter muito cuidado com aquela área. Logo em segui-
da, o tom de voz, que antes era alto e bem diferente, fica baixo, 
quase como um sussurro. Explica que o cuidado é por causa das 
mortes violentas e dos crimes a esclarecer. “Aqui 99% são crimes 
violentos. Com a polícia, assassinato ou chacina. Por isso que a 
gente tem que ter muito cuidado e restringe o acesso”, afirma. Me 
veem a cabeça a Vala Clandestina de Perus, onde foram escondi-
das centenas de vítimas do Esquadrão da Morte paulista, grupo 
paramilitar, formado principalmente por policiais, que cometeu 
assassinatos durante o regime militar.  

Sabendo da origem de vários daqueles corpos enterrados ali 
como indigentes, Jorge considera a incineração um problema, 
porque impede qualquer forma de identificação posterior ou até 
mesmo de esclarecimentos e provas relacionadas aos crimes. O 
tema é motivo de discussão, pois existem hoje pedidos coletivos 
na Justiça para a incineração de milhares de ossos armazenados nos 
ossários dos cemitérios da cidade. A justificativa se dá por conta 
da falta de espaço público para armazenar esses ossos, no entan-



INDIGENTES VISITA AO LIMBO

226 227

to, a incineração não só exterminaria com os restos mortais, mas 
também com qualquer chance de uma possível localização futura.

Agora posso entender um pouco melhor o porquê uma 
jornalista não seria bem-vinda naquela área. Continuo fazendo 
perguntas enquanto caminhamos até outros túmulos que haviam 
sido reconhecidos. São cerca de dez lápides, no total. Não consigo 
entender como eles localizam as covas, não existe identificação de 
cada cova individualmente. Então, Jorge explica que para saber 
onde cada corpo tinha sido enterrado, é feito uma “contagem de 
cabeças”. A estaca de madeira que eu avisto, com o número já 
apagado, representa a 1ª cova, a partir disso é feita a contagem 2ª, 
3ª, 4ª até o 30ª. Depois do 31, até o sessenta e assim por diante… 
São mais de cem covas ocupadas.

“É uma pessoa por cova, mas embaixo delas têm várias os-
sadas, de três a quatro”, diz. Ele explica que aquele espaço precisa 
ser bem utilizado, então a cada três anos, os ossos do corpo enterra-
do são rebaixados, ou seja, escavam e os enterram ainda mais fundo, 
para que um outro caixão possa tomar o lugar dele. Porém, caso 
precise de espaço antes de completar o que estipula a lei, o procedi-
mento é antecipado. Osso em cima de osso. É inevitável imaginar 
quantas pessoas estão ali enterradas e “reenterradas”. Escondidas. 

Acabamos nos aproximando de umas dez sepulturas aber-
tas já abertas à espera dos próximos corpos. O Serviço Funerário 
garante que todas as covas, independente se destinadas à corpos 
reclamados ou àqueles considerados indigentes, tem o mesmo ta-
manho. Profundidade minima de 1,55 metros, o comprimento de 

2,20 metros e 80 centímetros de largura17. Mas olhando as covas 
ali abertas, cada uma tem, no máximo, um metro de altura. Me 
aproximo. Não consigo imaginar um caixão entrando, de manei-
ra apropriada, naquele espaço. Quando visitei o Cemitério Dom 
Bosco, também notei a clara diferença entre a profundidade das 
covas que aguardavam os corpos indigentes e aquelas abertas pelos 
funcionários para os enterros “normais” do dia. 

As covas rasas são muito mais apavorantes do que parecem. É 
possível notar alguns ossos jogados, tanto dentro, quanto no solo 
onde eu piso. Não são muitos, mas ainda sim são partes de um corpo. 
Posso identificar diferentes tamanhos, grandes e pequenos, mas o que 
mais me impacta é a parte de um crânio que paira na beira de uma das 
sepulturas. Não são aqueles crânios branquinhos que a gente estuda 
na aula de Ciências. São mais reais, iguais aos que eu pude ver alunos 
estudando no laboratório de Anatomia, mas estão jogados, despeda-
çados e sujos de terra, iguais ao lixo que também faz parte daquele 
cenário. Naquele exato instante, o tema indigentes ganhou 
nova forma e cor. Deixa de ser abstrato para ser um relato 
físico. Ser humano. 

17. Resposta via lei de acesso à informação. pedido respondido em 
30/10/2018, sob o protocolo 34177, por Denni Sanches, Chefe de Gabinete 
no Serviço Funerário do Município de São Paulo. 
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Fomos descendo a ladeira do terreno inclinado. Do meu lado 
esquerdo, é o cemitério como temos no imaginário. Túmulos de-
corados e a grama aparada. Pode-se ver a despedida, represen-
tada com carinho. A serenidade de uma alma, depois que parte 
para outro lugar. Um cenário reconfortante, que invoca sauda-
de. Já do meu lado direito, existe a quadra de indigentes. Um 
campo sem fim. Grama alta, ossos e lixos espalhados na terra 
remoída. A antítese de uma passagem tranquila; pesadelo. 

Aos olhos, aquele lugar parece vazio. Mas tanto eu, quanto Jor-
ge, sabemos que aquela quadra é cheia. Cheia de corpos enterrados 
sob ossos, histórias e sob um adeus que nunca havia sido falado. A 

Parte de um crânio humano, encontrado sobre a terra destinada aos 
indigentes. Cemitério Vila Formosa II, 2018. Foto: Victoria Pires.

É possível visualizar todos os tipos de ossos no entorno das covas da 
quadra de indigentes, como se quisessem sair daquela terra. Cemitério 
Dom Bosco, 2018.

quadra está lotada. Lotada de perguntas que nunca foram respondi-
das e de problemas que foram enterrados juntos aos ossos.

Graças à Comissão de Memória e Verdade da Prefeitura de 
São Paulo, em 2014, as violações de direitos humanos pratica-
das pela Prefeitura Municipal de São Paulo, no período ditatorial 
(1964-1988), vieram à tona. Os problemas ali escondidos, passa-
ram a ser desenterrados. A Comissão apontou aquele cemitério, 
onde eu caminhava, como uma das partes principais no estratégi-
co plano de ocultar corpos de perseguidos políticos torturados e 
executados pelo Estado durante a ditadura.
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Em nenhuma outra parte dos cemitérios existem ossos dispersos. Na 
quadra destinada àqueles considerados indigentes, pedaços humanos 
perecem sobre o solo, muitas vezes, confundindo-se com lixos. 
Cemitério Vila Formosa I, 2018. 

A partir de uma extensa pesquisa em documentos do perío-
do, foi descoberto que 14 militantes haviam sido sepultados como 
indigentes no Vila Formosa18. Contudo, apenas foi possível loca-
lizar a ossada de três, o restante não pode ser encontrado porque 
o local sofreu criminosas modificações propositais e as orientações 
das quadras foram descaracterizadas. As mudanças aconteceram, 

18. Prefeitura de São Paulo. Relatório Comissão da Memória e Verdade da 
Prefeitura de São Paulo. São Paulo: Discurso Direto Ensino e Comunicação 
Ltda, 2016. 371 p.

justamente na antiga quadra 11, que costumava ser chamada de 
“quadra dos terroristas”19. 

Tudo aconteceu sem nenhum projeto formal. Árvores foram 
plantadas, ruas, modificadas, evidentemente sem o cuidado de 
preservar o local. O objetivo era de impossibilitar qualquer busca 
e localização futura, pois era um dos locais mais utilizados para 
“desova” de opositores políticos. Muitos corpos continuam ali es-
condidos e assim permanecerão. Famílias ainda perecem na dor de 
um luto que nunca pôde ser finalizado.

Pisar naquela terra é desconfortável, não por causa dos in-
setos que sobem constantemente na minha perna, mas porque 
eu sabia que aquele espaço é o resultado de uma falha no siste-
ma. Não é possível dizer que aquelas pessoas tinham passado 
dessa para melhor. Aquele era o verdadeiro limbo.

19. LAJOLO, Tereja. Onde Estão?: Relatório da Comissão Parlamentar de 
Inquérito. São Paulo: SP, 1992. CPI - Perus, Desaparecidos Políticos.
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Você está me dizendo que os corpos que me são 
entregues para eu enterrar, suas famílias não 
foram procuradas?“

SERVIÇO 
FUNERÁRIO



Foto aérea Cemitério Dom Bosco, 2018. Foto: Comissão 
Estadual da Verdade (CEV) “Rubens Paiva”.
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A 
forma de lidar com a morte é um ponto central em qualquer 
prática religiosa existente. Na religião católica, hegemônica 
na América Latina, o corpo deve preservado e enterrado; 

afinal, continuará abrigando a mesma alma no paraíso. Quando 
colônia, o Brasil adotava o costume português de enterrar os mor-
tos no interior das igrejas. A morte era gerida pela Igreja Católica 
e não, pelo governo. 

Com o desenvolvimento da microbiologia e, consequen-
temente, do sanitarismo, o sepultamento em locais habitáveis 
passou a ser mal visto. Assim, a prática foi substituída pelo en-
terro em espaços designados especialmente para essa função e 
distantes das áreas urbanas. O cuidado com os mortos se tornou 
prioridade para a saúde pública.
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Gradualmente, a responsabilidade pela gestão da morte pas-
sou da Igreja para os municípios. A mudança foi concretizada em 
1932, com a aprovação de um ato institucional que determinou 
que a responsabilidade dos cemitérios seriam do município e aber-
tos a todos os cultos religiosos20. Em 1976, os cemitérios passaram 
a ser gerenciados pelo Serviço Funerário do Município (SFMSP)21, 
como são até os dias de hoje. 

Quase 40 anos depois, o Serviço Funerário do Município 
de São Paulo é responsável por 22 cemitérios, que, juntos, repre-
sentam a segunda maior área verde da cidade. Diante da rapidez 
com que a paisagem da cidade se refaz, o cemitério é um hiato no 
tempo. Mesmo com o novo caráter burocrático, segue sendo um 
espaço simbólico e extremamente importante para a conservação 
da memória individual e coletiva. Além de guardar a história de 
milhares de famílias, são espaços imutáveis. 

Para que uma pessoa possa ser enterrada, é impreterível a 
apresentação da certidão de óbito. O atestado de óbito é aque-
le preenchido por um médico ou perito, com a causa da morte. 
Como vimos anteriormente, ele pode ser emitido pelo Instituto 
Médico Legal (IML), pelo Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) 
ou pelo médico que acompanhava o paciente antes do falecimen-
to. Com a posse do atestado de óbito, é necessário fazer o registro 
no Cartório de Registro Civil. Esse, por sua vez, vai emitir a certi-
dão de óbito e, finalmente, o corpo pode ter um destino. 

20. Ato 326, de 21 de março de 1932.
21. Lei 8.383, de 19 de abril de 1976.

Dos 22 cemitérios da cidade, oito são administrados pela inicia-
tiva privada, sob o regime de concessão. Nesses casos, o espaço é divi-
dido de acordo com a política interna de cada um e as sepulturas são 
vendidas para as famílias interessadas. Desde que pagos os custos, cabe 
à família decidir se vai ou não, e quando, exumar o corpo do parente. 

Já nos cemitérios administrados pelo município existem dois 
sistemas, quadra geral e jazigo familiar. Também existem dois ti-
pos de sepultamento, pago e gratuito. De forma que dentro do 
cemitério municipal, o corpo pode ter quatro destinos: sepulta-
mento pago em quadra geral, sepultamento pago em jazigo fa-
miliar, cremação paga ou sepultamento gratuito em quadra geral. 
O sepultamento gratuito é oferecido tanto para famílias de baixa 
renda como para os corpos não reclamados ou não identificados. 

No sistema de quadra geral, cada corpo permanece enterra-
do por três anos, como determina a legislação22. De acordo com 
o chefe de gabinete do Serviço Funerário do Município de São 
Paulo, Thiago Dias, após esse período é feita a exumação dos res-
tos mortais, que “são colocados em os suários ou cremados, assim 
liberando vagas”. Se a família não aparecer, ele afirma que os ossos 
são transferidos para ‘sepulturas refundadas’, procedimento que 
consiste em colocar os restos mortais em um saco plástico e deixar 
no canto da vala; onde um novo caixão será colocado. 

Ainda segundo as informações fornecidas pelo chefe de gabi-
nete através da Lei de Acesso à Informação, somados, todos cemi-

22. LEI MUNICIPAL Nº 5.349, DE 09/11/2009. São Paulo, SP.
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térios da cidade de São Paulo recebem, em média, 180 corpos para 
sepultamento por dia. “A demanda de exumações segue a mesma 
regra”, ou seja, o sistema municipal de cemitérios está lotado; para 
cada corpo que entra, outro tem que sair. 

Os corpos indigentes só podem ser sepultados em dois cemi-
térios do sistema: Dom Bosco e Vila Formosa I & II. O termo in-
digente é usado de forma indistinta para designar tanto os corpos 
desconhecidos como os considerados não reclamados pela família. 
Eles são sempre sepultados no sistema de quadra geral, em um 
lugar afastado dos corpos acompanhados, sem marcações claras 
nem uma numeração precisa, cobertos por um matagal. Não há 
lápide, jardim nem flor. Para esses corpos, o tempo debaixo terra é 
mais curto: pouco mais de um ano. Ou seja, em violação à lei, são 
exumados antes do intervalo necessário para decomposição dos 
órgãos e tecidos, processo que leva de dois a três anos. A socieda-
de continua sem tempo para os considerados indigentes, existem 
muitos outros há caminho. 

Ainda por meio da Lei de Acesso à Informação, pedimos ao 
Serviço Funerário Municipal o número de pessoas identificadas, 
porém não reclamadas pela família, que foram enterradas em São 
Paulo desde o início da série histórica de cada cemitério. No en-
tanto, o órgão negou o pedido, justificando não possuir um arqui-
vo digitalizado “e não possui servidor específico para a pesquisa 
manual, o que geraria custo financeiro à autarquia’’. Após recurso, 
o SFMSP enviou apenas a soma para os três cemitérios, dos últi-
mos três anos, sem distinguir desconhecidos de não reclamados: 

2.420 pessoas. Enquanto o cemitério Dom Bosco recebe, em mé-
dia, nove corpos para sepultamento por dia; o Vila Formosa I & II 
recebe em torno de quarenta cadáveres diariamente. 

No caso dos corpos acompanhados, é a própria família que 
busca a documentação necessária e faz o agendamento da busca do 
cadáver. Já no caso dos desconhecidos ou não reclamados, o proces-
so é feito pelos funcionários dos serviços de autópsia. O profissio-
nal responsável vai até uma agência funerária e ‘contrata’ o número 
necessário de funerais gratuitos. No caso do IML, são os próprios 
carros do Instituto que fazem o transporte dos indigentes para o 
cemitério. Já no caso do SVOC, o Serviço Funerário passa, em mé-
dia, duas vezes por semana para buscar os corpos indigentes que 
aguardam. “Então é assim, eles vão aguardando, aí quando dá uma 
quantidade x de corpos, o SVOC liga e fala ‘olha a minha geladeira 
está cheia e eu preciso que venham buscar’”, explica Lucia Salles. 

Salles foi superintende do Serviço Funerário durante a gestão 
de Fernando Haddad como prefeito de São Paulo. Advogada e agrô-
noma de formação, ela já trabalhava no setor público há três décadas 
quando foi convidada a assumir “o patinho feito” da administração.

Sepultamentos de corpos não reclamados ou não 

identificados pelo SFMSP

2015 2016 2017 2018 Total 

730 771 688 231 2420
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Um mês depois de assumir o desafio de administrar uma das 
maiores instituições funerárias do mundo, Salles descobriu que o 
buraco era ainda mais embaixo do que ela esperava. Era fevereiro 
de 2014 quando a Promotora Eliana Vendramini a chamou para 
uma conversa. “Ela me perguntou o que era esse negócio de enter-
rar indigente, ai eu fiquei meio assim, por que eu tinha acabado 
de chegar…. Indigente? Eu perguntei. Para mim indigente é quem 
não tem dinheiro, está na rua, eu respondi”, lembra.

– Você sabe que isso é uma grande confusão? – começou 
a promotora, que também havia acabado de se inteirar sobre o 
submundo dos indigentes – Você acredita que estou vendo aqui 
que as pessoas fazem Boletim de Ocorrência, a polícia encontra o 
corpo, com documento, é feito outro Boletim de Ocorrência e a 
mesma delegacia não cruza essa informação? 

– Não… eu não acredito em uma coisa dessas! – rebateu Sal-
les já incrédula, enquanto ajeitava os óculos no nariz. 

– É, então. Eles mandam os corpos para serem sepultados 
sem ter procurado a família – explicou a promotora. 

– Como é que é? Você está me dizendo que os corpos que 
me são entregues para eu enterrar, as famílias não foram pro-
curadas? O que é isso gente? – A indignação da recém administra-
dora foi sentida no silêncio da promotora. 

Em seguida, Vendramini explicou todo o processo que ante-
cedia a chegada ao cemitério. Salles levou mais um susto quando 
a promotora contou que mesmo o termo desconhecido deveria 
ser repensado, uma vez que a polícia somente consegue reconhe-
cer paulistanos naturais, com RG emitido a partir de 2014, ou 

de pessoas que já entraram em conflito com a lei. “Qual cidadão 
que imagina que a polícia não tem condição de encontrá-lo pela 
impressão digital? A população não faz a menor ideia disso. Eu 
mesma só sei porque fui trabalhar ‘lá na morte’”, me conta sentada 
na mesa da cozinha de sua casa. 

Para ela, a ideia de que a polícia facilmente reconhece a digi-
tal de criminosos e, ao mesmo tempo, não é capaz de identificar o 
cidadão que nunca cometeu nenhum delito, é um paradoxo ina-
ceitável. “Quer dizer que eu que sempre fiz tudo direitinho, fui 
fazer um cooper só de calção, sem documento, e sou atropelada, 
mandam meu corpo para o IML, ele não vai me reconhecer; mas 
se eu já furtei, já tive alguma passagem pela polícia, ai sim tem um 
sistema de banco de dados que compara a minha digital para saber 
se eu sou criminoso?”, indaga.

Apesar de concordar com a promotora em vários aspectos, Sal-
les discorda da ideia de que seria obrigação do SVOC buscar pelas 
famílias. “Isso é uma atribuição da polícia, que infelizmente não 
entende que essa deveria ser uma de suas principais funções. O que 
o SVOC tinha que ter, sim, é um protocolo para esses casos onde 
a família não aparece”, defende. No caso do IML, ela repudia vee-
mentemente seu caráter policial. “Quem tinha que ser responsável 
pelo serviço de autópsias é a área da saúde, não a polícia. Como é 
que pode ser o mesmo órgão que mata e investiga?”, questiona.

Diante do cenário sombrio ao que foi apresentada, Salles co-
meçou a fazer uma série de mudanças na administração do Serviço 
Funerário. Primeiro, baniu o termo indigente dentro da autarquia. 
Nem dirigente, nem funcionário nem coveiro, ninguém estava 
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mais autorizado a se referir aos corpos desconhecidos ou não re-
clamado como indigente. “Porque com o tempo o termo adquiriu 
uma conotação muito negativa”, explica. 

Proibiu também o procedimento de refunda o procedimento de 
refunda (ensacar os restos mortais e deixar no canto da vala que será 
reutilizada) no caso dos corpos não identificados ou sem a presença 
da família. Os restos mortais obrigatoriamente teriam que ir para o 
ossário geral. Por um lado, a medida é importante porque a refunda 
impede qualquer tipo de identificação dos restos mortais após duas 
ou três reutilizações da vala. Por outro, não resolve muita coisa, pois 
os ossários estão lotados, os sacos já perderam a identificação e os lo-
cais são intransitáveis. De qualquer forma, quando visitei o visitei os 
cemitérios Dom Bosco e Vila Formosa I e II, escutei mais de uma vez 
a descrição do procedimento pelos coveiros. 

Mas, com certeza, a principal contribuição de Salles para o com-
bate ao redesaparecimento foi a criação da lista de corpos sepultados 
como desconhecidos ou não reclamados. “Eu perguntei para Dra. 
Eliana se eu poderia publicar os nomes e a descrição dessas pessoas 
e ela achou uma excelente ideia”. Entretanto, quando foi começar a 
publicação, acabou impedida pela administração geral da prefeitura. 

– Você não pode publicar esses dados porque senão vão falar 
que o corpo é não reclamado e pode ter gente reclamando. 

– Mas isso aqui é um serviço de utilidade pública, como é 
que não pode?

– Não, não pode e não vai publicar. 
A superintendente militante, que nunca foi de levar um não 

para casa, não aceitou a negativa. Trocou então um ofício com a 

Promotora de Justiça pedindo autorização para a publicação e, evi-
dentemente, recebeu a autorização do Ministério Público. Assim, 
passando por cima da chefia, Salles começou a publicar a lista de 
corpos não reclamados no site do Serviço Funerário e no Diário 
Oficial. Na lista, são incluídas todas as informações que o serviço 
tem acesso, quando recebe um corpo. 

2125- Desconhecido FF 381/18, masculino, parda, falecido em  
 07/02/2018 na Santa Casa de Misericórdia, broncopneumonia,  
 BO 462/17, DP 77º, encaminhado IML para sepultamento gra- 
 tuito no Cemitério Dom Bosco.

2126- Celso de Sousa Barbosa FF 335/18, masculino, parda, nascido em  
 01/01/1990, filho de Marizete de Sousa Barbosa, falecido em  
 03/02/2018 em via pública Rua Barra Funda, Pneumonia, BO  
 689/18, DP 02º, encaminhado IML para sepultamento gratuito  
 no Cemitério Dom Bosco.

2127- Atanailson dos Santos FF 453/18, masculino, negro, nascido em  
 27/03/1953, filho de Antonio Vicente dos Santos e Ademar dos  
 Santos, falecido em 13/02/2018 no Hospital do Servidor Público  
 Municipal, causa da morte não informada, BO 553/18, DP 05º,  
 encaminhado IML para sepultamento gratuito no Cemitério  
 Dom Bosco.

Logo no primeiro dia da divulgação, já apareceram parentes que 
buscavam seus entes queridos. A promotora Eliana Vendramini desta-
ca o fato de que o Serviço Funerário, sob o comando de Lucia Salles, 
foi o único dos quatro órgãos envolvidos no fenômeno do redesapare-
cimento que se mobilizou de alguma forma para enfrentar o problema.
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O Serviço Funerário é justamente a última etapa no caminho 
da morte que percorremos neste livro. Mais uma vez, o problema 
central é a falta de organização e controle das informações sobre a 
quais o órgão é responsável. Novamente, falta um banco de dados 
integrado. Mas diferente do IML, do SVOC e da 4ª Delegacia de 
Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas (4ª DAS), o 
Serviço Funerário não possui praticamente nada digitalizado, todos 
os registros são feitos à mão. De forma que não bastaria integrar sis-
temas já existentes, mas isolados; é preciso criar um sistema do zero. 

Além de serem registros físicos, os livros de registro dos cemitérios muni-
cipais estão armazenados em péssimas condições. O padrão usado para 
anotar as informações também impede qualquer tipo de tabulação para 
organização dos dados. Ao invés de tabelas, cada nova inserção é feita de 
forma corrida, como um parágrafo. Foto: Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo.

O Grupo de Trabalho de Perus passou um mês nos arquivos do Cemitério 
Dom Bosco buscando as informações relevantes para a pesquisa dos de-
saparecidos políticos da ditadura nos livros e transformando em planilhas 
digitais. Foto: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da 
Prefeitura de São Paulo.

Quando alguém precisa descobrir o paradeiro de um familiar 
enterrado nos cemitérios municipais, mesmo que devidamente 
identificado, é preciso pagar cerca de 500 reais para que uma pes-
soa faça a busca manual. “Então, alguém tem que fisicamente ir 
de livro em livro, de cemitério em cemitério, procurando. Se você 
não tem o ano, é simplesmente impossível. São 21 sistemas que 
não conversam entre si”, diz Lucia Salles.

Ou seja, além do Estado ativamente enterrar pessoas sem se pre-
ocupar em avisar as famílias, ainda não tem um sistema que possibilite 
o encontro póstumo. É inaceitável que os órgãos ligados à gestão da 
morte, questão tão fundamental à vida, sejam tão desorganizados e 
distantes do que deveria ser um serviço público de mínima qualidade. 
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Enterrado sob a mesma terra que escondeu e talvez ainda 
esconda desaparecidos políticos, mortos e torturados pela 
ditadura, está o menino que liberta as trevas.“

SUBSTITUÍDO 
POR UM  
NÚMERO
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Cemitério Dom Bosco, 2018. 
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“A i filho, como dói”, a tristeza de Vera Machioro pode 
ser sentida mesmo através das caixas de som do com-
putador. Na tela, a imagem da mãe encarando a cova 

do filho é de estremecer o coração. A reportagem “Indigentes”, 
veiculada pela Agência Pública, foi uma das primeiras que eu assis-
ti quando dei início às buscas sobre o assunto no Youtube. 

Seis meses depois da descoberta da morte de Luiz Henrique, 
e a pedido da jornalista Ali Rocha, Vera foi pela primeira e única 
vez ao cemitério visitar o filho sepultado sem o seu consentimento. 
Ela tem pavor daquele lugar. Na época em que a família recebeu 
a notícia, apenas seus irmãos e sua cunhada foram ver a cova. Ou 
melhor, a meia cova.
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Moradora do bairro da Saúde, na Zona Sul da capital, Vera 
teve que cruzar a cidade para chegar em Perus, onde está localizado 
o Cemitério Dom Bosco. Construído justamente para receber 
corpos considerados indigentes, o Dom Bosco tem a distância 
como pressuposto e não como consequência.

Conhecido popularmente como Cemitério de Perus, foi fun-
dado em 1971, pelo então prefeito Paulo Maluf. Os íngremes 254 
mil metros quadrados de terra batida foram cercados para receber 
os corpos considerados indigentes. Hoje o Dom Bosco está a 79 
paradas e 4 linhas de ônibus de distância do centro de São Paulo. 
Quando foi construíndo, o acesso era praticamente inacessível. A 
dificuldade tinha um propósito claro: dificultar que as famílias 
localizassem seus entes. Hoje, a distância continua sendo uma bar-
reira entre mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs. 

Em 1969, Maluf e Harry Shibata, então diretor do Instituto 
Médico Legal, hoje conhecido pelos laudos falsos que produziu 
durante o regime militar (entre eles, o ‘tiroteio’ de Carlos Mari-
ghella e o ‘suicídio’ de Vladimir Herzog), decidiram instalar um 
forno crematório no espaço. Todos os vestígios da violência do 
estado teriam virado pó, inacessíveis até à história. Mas a empresa 
britânica Dowson & Madson, que seria responsável pelo forno, 
desconfiou do projeto, que previa portas duplas automáticas e não 
considerava nenhuma capela ou espaço para que os corpos fossem 
velados antes da cremação. 

Mesmo assim, o projeto persistiu. O anseio de carbonizar toda 
e qualquer prova contra o regime militar tinha pressa. Então, foi 

transferido para o Cemitério Vila Nova Cachoeirinha e, logo em 
seguida, para o Vila Alpina, onde foi construído. Para lá, iriam uma 
leva de ossadas exumadas nas quadras de indigentes de Perus. No 
entanto, transportar mais de mil ossadas pela cidade de São Paulo 
com certeza não passaria despercebido. Diante do impasse, foi aber-
ta uma vala clandestina, inexistente na planta do cemitério e sem 
nenhum registro, justamente para apagar a existência dessas pessoas. 

Somente em 1990 a Vala de Perus foi aberta, os ossos foram 
retirados e enviados para o processo de identificação. Em 2018 
fazem 28 anos desde que a vala foi, de fato, aberta e das 1.049 
ossadas, apenas 4 foram identificadas.

Para Vera, não foi por acaso que Luiz Henrique terminou 
debaixo da mesma terra que as vítimas desse período sombrio da 
nossa história. O jovem ator estudava justamente o movimento 
artístico japonês Ankoku Butoh, a dança com as trevas. “Mas com 
a intenção de ajudá-las, para que elas se libertem”, explica. Na 
definição da filosofia da expressão artística que refletia a crise da 
sociedade japonesa pós-guerra, o dançarino não dança para si, mas 
para reviver algo maior. Enterrado sob a mesma terra que escon-
deu e talvez ainda esconda desaparecidos políticos, mortos e 
torturados pela ditadura, está o menino que liberta as trevas. 
“Olha que coisa?”, provoca Vera. 

O Espiritismo, religião de Vera, teve um papel importante em 
toda essa dolorosa jornada. Seus dogmas trouxeram o equilíbrio e a 
calmaria para mais perto, uma vez que tem como preceito que, mes-
mo após partir, ainda somos almas imortais que procuram, cons-
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tantemente, a evolução. A reencarnação permitiria ao espírito usar 
o corpo físico como instrumento para o seu aprimoramento. Vera 
acredita, fielmente, que Luiz tinha uma missão e, se partiu desse 
mundo, foi para continuar o seu propósito em algum outro lugar.

– 97... 98...99! – murmurou o coveiro, enquanto media a 
terra batida com a ‘precisão’ de seus próprios passos – É aqui, seu 
filho, está enterrado aqui, na 99. 

Largado no meio de um matagal, em uma cova fechada sem 
nenhum cuidado, no meio da terra remoída e invadida pelas ervas 
daninhas, estava o seu menino. O filho que ela criou com tanta de-
dicação, havia sido substituído por um número. Ou melhor, por 
um intervalo. “A marcação é de dez em dez. O meu foi mais fácil 
de encontrar porque o Luiz era o 99, então estava do lado do 100”. 

Com a ajuda do coveiro, Vera retirou do vaso as flores que ha-
via comprado na floricultura em frente ao cemitério e as replantou 
sobre a terra onde jazia o corpo do filho. Os soluços captados pela 
lapela da jornalista são tão profundos quanto íntimos. A sensação 
é de que, talvez, não deveríamos estar escutando aquilo.

“Hoje eu nem sei como está lá e isso me dói. Eu fujo, é fuga 
minha”, admite com vergonha. “Porque aquele dia foi demais 
para mim…” 

Enquanto tentava ajeitar o espaço e dar um pouco de digni-
dade para o filho, Vera se desequilibrou. Quando viu, estava pisan-
do no caixão, de tão fina que era a camada de terra que cobria seu 
filho. “Estava tão próximo que eu tive vontade de agachar ali e 
desenterrar com as minhas próprias mãos”, conta. 

O Serviço Funerário garante que todas as covas em todos os 
22 cemitérios da cidade têm a mesma profundidade, seguindo os 
parâmetros da legislação. Segundo os dados recebidos via Lei de 
Acesso à Informação, as sepulturas para enterramentos de cadáve-
res de adultos devem ter a profundidade mínima de 1 metro e 55 
centímetros, o comprimento de 2,20 metros e 80 centímetros de 
largura. No entanto, minha visita a campo apresenta um cenário 
diferente. Tendo acompanhado um enterro “normal” – de pessoas 
identificadas com a presença de familiares – no Cemitério Dom 
Bosco e Vila Formosa I, observei claramente a diferença na pro-
fundidade das covas. É como se não tivéssemos terra suficiente 
para aqueles que consideramos indignos. 

Vera chora ao visitar pela primeira e única vez o gramado 
vazio onde o filho encontra-se sepultado como indigente. 
Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha.
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“Isso é triste demais… porque é como se você pegasse um 
saco e jogasse ali e pusesse terra em cima. São rasas por quê? Por-
que eles querem tirar logo para por outros”. Vera só conseguia 
pensar em tirar o filho daquele lugar. Ele não foi largado durante a 
vida e, portanto, não tinha porque ficar jogado de qualquer jeito. 
Mas uma lei antiga proíbe a exumação de qualquer corpo antes de 
três anos. Mesmo quando o Estado o sepultou sem perguntar. A 
única forma de conseguir fazer a exumação antes desse período é 
através de uma autorização judicial.

Na quadra de indigentes, é possível visualizar parte de um crânio hu-
mano despedaçado em no interior de algumas covas. Cemitério Dom 
Bosco, 2018. 

Em meio ao desespero, Vera começou a rezar e, no diálogo 
com Deus, encontrou clareza. A tentação de arrancar o menino 
daquela terra era grande. Afinal, por que ela, ferida do jeito que 
estava, deveria respeitar quem não a respeitou? Por que ela devia 
ao governo quando este a abandonou no momento mais difícil? 
Ou ainda, por que ela deveria se preocupar justamente com quem 
representava uma grande ameaça? O próprio coveiro havia dito a 
ela que se esperasse até às 17h, ele mesmo faria a exumação. “Eu 
pensei: não, eu não posso fazer isso. Senão vou perder a razão!”

As covas destinadas aos indigentes são rasas, não chegam nem a ter 1 me-
tro de profundidade e a fina camada de terra que cobre os caixões, acaba 
por deixá-los expostos. Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha.
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No momento de dor absoluta, Vera encontrou um casal. A 
alguns metros do filho, jazia o corpo de outro jovem. Também 
vítima de suicídio e enterrado como indigente. A mãe do garoto 
chorava. Vera também. “Ela falou que o filho dela estava até com 
a carteirinha que usava para entrar na igreja”. As duas de mundos 
opostos, condições financeiras incompatíveis e que talvez jamais 
tivessem se encontrado na vida. No meio de tanto abandono, 
encontraram uma na outra, por mais breve que tivesse sido, um 
apoio. Se abraçaram e choraram juntas, dividindo a dor eterna 
que o Estado as havia condenado.  



É o tipo da coisa que se acontecer com a sua família, 
ajoelha, reza e chora.“

CAMINHO
DO CAPETA



Cemitério Dom Bosco, 2014. Foto: Ali Rocha
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Como vimos na jornada percorrida neste livro, o desapare-
cimento é uma perda muito particular, é uma interrupção 
de vínculo inesperada e ausente de explicações. Há uma 

esperança ininterrupta de reencontro. A experiência traumática 
causada pelo desaparecimento de um ente querido “é quase uma 
interdição das manifestações de felicidade, é aflição e sofrimento 
diários”23. Para piorar, nos casos relatados neste livro, o encontro, 
que deveria ser um momento confortante e tranquilizador, é pro-
pulsor de mais sofrimento. 

Em nossa cultura, os rituais de passagem são essenciais para 
marcar a perda e são as formas mais comuns de aceitação e com-
partilhamento de sentimentos relacionados ao luto. No entanto, 
hoje, o Estado se tornou uma máquina de produção de indi-
gentes e, ao enterrar pessoas sem contatar suas famílias, ne-
gam o direito de realização de uma homenagem àqueles que se 
foram. A ausência do corpo e, portanto, dos rituais de despedida 

23. OLIVEIRA, Dijaci David de. O Desaparecimento de Pessoas no Brasil. 
Goiânia, GO, 2012. p. 120.
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impede que essas famílias desenvolvam o desapego essencial para 
se encerrar o processo de luto. São “lutos não feitos, eventos não 
formulados e que não foram colocados em palavras que pudessem 
dar sentido e permitissem que fossem integrados. Isso agrava a 
história e sobrecarrega-a com a falta de sentidos que ressurgem na 
vida do indivíduo como uma parede invisível, um obstáculo in-
compreensível”24. Essas famílias, vítimas da negligência do Estado, 
são sentenciados, portanto, à uma dor eterna. 

 As estruturas dessa máquina que possibilitam a produção ro-
tineira de corpos feitos indigentes são os serviços públicos. Tanto 
o Instituto Médico Legal (IML), quanto Serviço de Verificação de 
Óbitos da Capital (SVOC) se mostraram ineficazes na gestão dos 
próprios dados e, além disso, deixam de contatar as famílias de 
quem autopsiam alegando que outros serviços públicos o fazem, 
como da 4ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas 
Desaparecidas que, por sua vez, não possui estrutura cabível para 
investigar a demanda de casos do Estado. Já o Serviço Funerário 
do Município de São Paulo (SFMSP), apesar de ter cooperado 
com o Ministério Público durante a gestão de Lucia Salles, tem 
responsabilidade na forma como são tratados aqueles considera-
dos indigentes e pela ausência de um sistema de dados organizado, 
digitalizado e acessível. 

Além de produzir indigentes, o Estado tem como produto 
colateral desse sistema trágico o redesaparecimento de pessoas. 

24. SARAIVA, K.M.P. O segredo converte-se num bebê: a importância do 
encontro da mãe com o bebê natimorto. Rio de Janeiro, RJ, 1999. 111 p.

O Cemitério Dom Bosco, por exemplo, sequer tem um mapa preciso e atualiza-
do. Na tentativa de manter algum tipo de controle e poder atender as famílias 
que procuram seus entes queridos, os próprios coveiros fizeram um mapa im-
provisado no verso de um papelão. O “mapa” fica colado na porta do banheiro 
masculino dos funcionários. Foto: Grupo de Trabalho de Perus. 



INDIGENTES CAMINHO DO CAPETA

270 271

Omissão que acontece há décadas e, mesmo após ser constatada 
pelo Ministério Público, continua se perpetuando silenciosamente 
dia após dia. Como já afirmado ao longo deste livro, tais posturas 
são criminosas e inconstitucionais e, portanto, são contrárias ao 
Estado Democrático de Direito constituído pós ditadura militar. 
Vemos ser reproduzido o mesmo padrão da repressão militar e, 
mais uma vez, é a decisão do Estado, que enterra (ou melhor, es-
conde) os desaparecidos e os excluídos da democracia. 

Infelizmente, não é possível contar tudo o que gostaríamos 
nesse livro. Só o fato do Estado brasileiro não ter um cadastro na-
cional de digitais é motivo para um outro volume inteiro. A ques-
tão dos desaparecidos, que apenas brevemente apresentamos, não 
só poderia, como deve ser objeto de muito estudo. O uso pouco 
transparente de corpos para estudo pelas universidades e o mono-
pólio da Universidade de São Paulo (USP), também. O abandono 
completo da polícia investigativa, aqui apontado, é, certamente, 
um dos problemas mais caros à sociedade e deveria ser assunto 
constante na imprensa e na academia. 

Como resultado da série de falhas estatais, é despejado no ci-
dadão a responsabilidade de tentar evitar sua própria indigên-
cia. Nos perguntamos diversas vezes como poderíamos orientar os 
leitores desse livro, para garantir, que pelo menos eles não teriam 
esse destino. Infelizmente, o pouco que cabe ao cidadão é tão ab-
surdo que chega a ser cômico. A única forma de ter, ao menos, 
tentar evitar o próprio enterro como indigente é: a) não morrer em 

um estado que não seja o seu de origem b) não morrer sem portar 
o RG (que deve, obrigatoriamente, estar atualizado). Entretanto, 
grande parte do drama que acompanhamos nas histórias desse li-
vro pode ser evitado. Converse com seus familiares e deixe prescri-
to os procedimentos a serem tomados, caso desapareça. Todos nós 
estamos suscetíveis ao desaparecimento. 

Para garantir que todo cidadão terá direito à uma morte digna 
e sua família o direito à verdade, o primeiro passo é acabar com o 
silêncio em torno do tema. A reestruturação de todo o aparelho do 
Estado, que fica responsável pela gestão da morte é imprescindível e 
a cada dia mais urgente. A elaboração e implementação de políticas 
políticas eficazes, acompanhadas de investimento público, são o único 
caminho para um futuro que não reproduza as sombras do passado. 

Por isso, acreditamos ser de extrema relevância a reprodução 
das recomendações feitas pela Comissão de Memória e Verdade da 
Prefeitura de São Paulo que se referem à temática explorada neste 
livro. O relatório, apesar de trazer conclusões esclarecedoras sobre 
o papel da Prefeitura no desaparecimento dos perseguidos políti-
cos durante a ditadura e como o município continua a ser pártici-
pe ativo na produção de corpos indigentes, foi bastante ignorado 
desde sua publicação em 2014. Tivemos a honra de receber uma 
das poucas 150 cópias impressas existentes, das mãos da coordena-
dora da Comissão, Tereza Lajolo. Dentre as dezenas de recomen-
dações feitas, selecionamos aquelas que tratam especificamente de 
pontos levantados ao longo dessa narrativa:
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Recomendação nº 1 - Concluir a identificação das ossadas de Perus.

Recomendação nº 2 - Realizar novas escavações no cemitério Dom 

Bosco, em Perus, para checar a possibilidade de haver mais ossadas de 

desaparecidos.

Recomendação nº 5 - Retificar os assentos de óbito de mortos e desa-

parecidos políticos durante a ditadura.

Recomendação nº 8 - Dar seguimento à construção de uma política 

municipal e uma rede intersetorial de apoio à localização/identificação 

de desaparecidos.

Recomendação nº 9 - Cobrar do governo estadual a criação do Banco 

de Dados de Pessoas Desaparecidas, previsto em lei, reduzindo a inci-

dência de sepultamentos de desconhecidos e não reclamados.

Recomendação nº 10 - Adotar medidas de apoio ao Serviço Funerário 

do Município em suas relações com o Instituto Médico Legal.

Recomendação nº 11 - Revisar a Lei nº 7.017, de 19 de abril de 1967, 

que trata da cremação de cadáveres e incineração de restos mortais.

Recomendação nº 12 - Criar uma política de gestão dos ossários dos 

cemitérios municipais e impedir que a cremação seja usada para resol-

ver o problema da superlotação.

Recomendação nº 14 - Ampliar o investimento em formação, capacitação 

e condições de trabalho dos servidores do Serviço Funerário do Município.

Recomendação nº 15 - Padronizar e proceder com o correto preenchimen-

to da documentação sobre corpos inumados, exumados e reinumados.

Recomendação nº 16 - Atualizar as plantas dos cemitérios municipais, 

confeccionar mapas disponíveis para consulta e determinar que qual-

quer alteração seja devidamente registrada.

Recomendação nº 17 - Digitalizar e indexar os livros de registros dos 

cemitérios e os documentos depositados nos arquivos do Serviço Fu-

nerário do Município.

Recomendação nº 19 - Instalar marcas de memória nos cemitérios de 

Vila Formosa, Dom Bosco, Campo Grande e Lajeado em homenagem 

às vítimas de violações aos direitos humanos enterradas nesses locais

Além das recomendações feitas pela Comissão de Memória e 
Verdade da Prefeitura de São Paulo, temos mais algumas. Ao lon-
go da investigação que resultou neste livro, anotamos quais eram 
os problemas principais e buscamos outros estados que tivessem 
uma potencial solução.  

Em relação à falta de critério, transparência e o monopólio da 
Universidade de São Paulo na gestão dos corpos considerados não 
reclamados, recomendamos a criação de um conselho estadual, 
nos moldes do Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres 
do Estado do Paraná. 

O atual déficit de cadáveres para estudo em faculdades de 
medicina tem levado diversas universidades a criarem seus pró-
prios programas de incentivo à doação de corpos. Recomendamos 
que associado ao Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres, 
crie-se também um programa Estadual de Doação de Corpos para 
Estudo, associado ao sistema de saúde, que informe à população 
sobre a importância do tema e ofereça um caminho transparente 
para a doação. Acreditamos que o caminho é incentivar a popu-
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lação a contribuir de forma consciente e não depender de corpos 
supostamente não-reclamados. Essa dependência, pode levar, in-
clusive, à um interesse por parte da instituição encabida dessa ges-
tão em não ser conhecida nem acessível à população; justamente 
para que existam mais corpos ‘não reclamados’ disponíveis. 

No que tange à busca de pessoas desaparecidas, recomendamos 
ainda que as empresas voltem a colaborar ativamente, veiculando 
fotos das pessoas procuradas em seus produtos. Os veículos midiáti-
cos também podem contribuir nessa missão, ou ainda, divulgando 
os nomes e as características dos corpos que aguardam no IML e no 
SVOC. O Jornal de Brasília, por exemplo, publica frequentemente 
pequenas notas em seu portal na internet, com as informações mí-
nimas necessárias para que as famílias possam ter sequer uma chance 
de dar o destino que julgam adequado para seus entes queridos. 

Recentemente, em 30 de outubro de 2018, o jornal publicou 
a nota “IML procura familiares de cadáver não reclamado”, com 
foto, nome, idade, naturalidade, nome dos pais, data de nasci-
mento e as condições da morte. A publicação foi feita às 9h54 e 
atualizada às 20h30 afirmando que, através das redes sociais, um 
familiar já havia se manifestado e estava tomando as providências 
cabíveis. O portal conta ainda com uma ferramenta que transfor-
ma texto em áudio, tornando essa informação acessível também 
para cegos. Os problemas que apresentamos neste livro são assus-
tadores, mas as soluções são bastante simples. 

Independente da boa intenção de organizações privadas, 
o poder público tem que assumir a sua responsabilidade em 
garantir que nenhum cidadão sob seu cuidado será enterrado 

como indigente, sem que sua família tenha ciência. A respon-
sabilidade de avisar as famílias é da Secretaria de Segurança 
Pública, responsável tanto pelo IML, como pelo SVOC, quan-
to pelo DHPP. Além da implementação completa do sistema in-
tegrado entre as quatro instituições, recomendamos que o IML 
torne acessível seu registro de entrada de cadáveres, para que as 
famílias possam buscar pela internet. Como exemplo, novamente 
o Estado do Paraná, cujo Instituto Médico Legal permite uma 
consulta online rápida e intuitiva por data e unidade. 

Considerando que uma família em busca de uma pessoa de-
saparecida, ou que esteja lidando com a morte de um parente, já 
está bastante traumatizada, o poder público deve fornecer todas as 
informações necessárias, de forma clara e organizada, para os pro-
cedimentos a serem realizados em um momento tão complicado. 
Recomendamos a criação de uma página na internet que reúna os 
materiais de orientação produzidos pelo Ministério Público, um 
fluxograma dos passos a serem tomados pelas famílias e links para 
as páginas dos futuros órgãos e iniciativas já recomendados acima. 

“O problema é gigante e não dá para resolver rapidamente. Mas 
é possível melhorar. Em vários países do mundo, não há recursos e 
capacidade. No Brasil, não é o caso. A capacidade está aqui, os recur-
sos também, mesmo que não sejam tantos”, declarou Marianne Ma-
rianne Pecassou, coordenadora de proteção do Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha no Brasil, à BBC em 6 de setembro de 2018. 

No livro “A Revolta da Vacina”, Nicolau Svencko, descreve os 
passos de um movimento de sanitarismo social que varreu o Rio de 
Janeiro, então capital do país, em 1904, e a consequente resistência 
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da população. Na história contada por Svencko, vemos a indigência 
em vida, os corpos marginalizados, sem valor, sendo violados ainda 
vivos. O historiador, que escreveu o livro na década de 80, esperava 
ansioso a democracia, e com ela, a solução de todos os problemas. 
No pósfacio, escrito três décadas depois, revela a transformação do 
jovem esperançoso em adulto cético com a tal democracia. 

Já as autoras deste livro, diferente de Svencko, cresceram tendo 
a democracia como pressuposto. Por isso, desde logo, enxergamos 
o cenário com decepção. O sistema que nos disseram ser o melhor, 
o mais justo, tem como parte de seu funcionamento essa máquina 
de produzir cidadãos indigentes? Mesmo já céticas, o ‘caminho do 
capeta’ que percorremos neste ano de investigação foi surpreende-
mente decepcionante. O fato é: a história dos mortos é a história 
dos vivos. E a nossa história está manchada, remoída na terra que 
esconde parte de nós. A indigência do século 20 descrita pelo histo-
riador, permanece viva, varrendo para covas rasas os corpos que não 
interessam. Só que nesse caso, não haverá revolta; ao menos que nós 
tenhamos como missão encerrar esse ciclo perverso. 
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