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Órgão: Presidência da República/SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 620, DE 9 DE OUTUBRO 2014

Institui, no âmbito da Secretaria de DireitosHumanos da Presidência da
República SDH-PR,o Grupo de Trabalho Perus com a�nalidade de proceder

à análise de restosmortais exumados do Cemitério Dom
Bosco,especialmente da sua vala clandestina,com vistas à identi�cação de
mortos e desaparecidospolíticos, nos termos do dispostona Lei nº 9.140, de

04 de dezembrode 1995.
A MINISTRA CHEFE DA SECRETARIA DE DIREI-

TOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no usodas atribuições que lhe confere o

inciso II, do parágrafo único, doart.87, da Constituição, tendo em vista o disposto no art.4º, IV e VIIIe art.6º

da Lei nº 12.528 de 18 de novembro de 2011, como tambémo disposto no art.4º da Lei nº 9.140, de 04 de

dezembro de 1995, e

Considerando que compete à Secretaria de Direitos Humanosda Presidência da República a

coordenação da Política Nacional deDireitos Humanos, na forma do art.24 da Lei nº 10.683, de 28 demaio

de 2003;

Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica �rmadoentre a Secretaria de Direitos

Humanos da Presidência da República(SDH-PR), pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos

Políticos(CEMDP), a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadaniade São Paulo (SMDHC-SP), a

Universidade Federal de SãoPaulo (UNIFESP), versando sobre a conjugação de esforços para aanálise de

restos mortais já exumados do Cemitério de Perus, São Paulo,com vistas à identi�cação de mortos e

desaparecidos políticos assimreconhecidos pela Lei nº 9.140, de 04 de dezembro de 1995, resolve:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Institui, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanosda Presidência da República -

SDH/PR, Grupo de Trabalho Peruscom a �nalidade de proceder à análise de restos mortais exumados

doCemitério Dom Bosco, especialmente da sua vala clandestina, comvistas à identi�cação de mortos e

desaparecidos políticos, nos termosdo disposto na Lei nº 9.140, de 04 de dezembro de 1995.

Capítulo II

DA ESTRUTURA E DA COMPOSIÇÃO DO GRUPODE TRABALHO PERUS

Art. 2º O Grupo de Trabalho Perus terá a seguinte estrutura:

I - Comitê Gestor;

II - Comitê de Acompanhamento; e

III - Comitê Cientí�co.

Capítulo III

DO COMITÊ GESTOR

Art. 3º O Comitê Gestor é a instância colegiada do Grupo deTrabalho Perus, sendo composto por

1 (um) representante dos seguintesórgãos e entidades:

I - Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos da Secretariade Direitos Humanos da

Presidência da República, que o coordenará;

II - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadaniada Prefeitura de São Paulo; e
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III - Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor:

I - zelar pelo cumprimento dos objetivos e atribuições doGrupo de Trabalho do Caso Perus;

II - planejar, dirigir, integrar e orientar a execução, sistematizarinformações, acompanhar e

avaliar as atividades do Grupo de Trabalho;

III - orientar e controlar as atividades administrativas doGrupo de Trabalho Perus;

IV - convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias;

V - garantir recursos �nanceiros e físicos para a segurança,guarda e conservação dos materiais

e dos restos mortais;

VI - elaborar, organizar e divulgar relatórios pormenorizadosdas atividades desenvolvidas pelo

Grupo de Trabalho;

VII - divulgar dados e informações, bem como responderpela comunicação o�cial do Grupo de

Trabalho, sendo vedada adivulgação de quaisquer informações, por parte de qualquer um dospartícipes,

sobre o andamento dos trabalhos sem a anuência expressado Comitê Gestor;

VIII - promover a transparência e controle social das atividadese dos resultados produzidos pelo

Grupo de Trabalho;

IX - de�nir protocolos de controle de acesso ao local no qualserão realizadas as análises dos

restos mortais, conferindo senhas dedestravamento de portas de segurança quando for o caso;

X - segundo as necessidades, o Comitê Gestor poderá propor,nos termos da legislação vigente,

o estabelecimento de cooperaçãocom outros órgãos públicos ou com a sociedade civil;

XI - garantir que o acervo documental do Caso Perus obedeçaao disposto na Lei nº 12.527, de 18

de novembro de 2011; e

XII - propor solenidade de entrega dos restos mortais queforem identi�cados e, após �nalizados

os trabalhos de análise, proporo local apropriado, no Município de São Paulo, para armazenamentoe

guarda dos restos mortais não identi�cados, a ser de�nido comComitê de Acompanhamento.

§ 2º O Comitê Gestor reunir-se-á, no mínimo, mensalmente,momento em que procederá à

avaliação dos trabalhos realizados, eelaborará relatório das atividades realizadas pelo Grupo de

Trabalhodo Caso Perus.

§ 3º O Comitê Gestor reunir-se-á mensalmente com o Comitêde Acompanhamento, momento

em que o Comitê Gestor repassaráos informes acerca do andamento dos trabalhos de análise dosrestos

mortais exumados.

Capítulo IV

DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO

Art. 4º O Comitê de Acompanhamento acompanhará os trabalhosdo Grupo de Trabalho Perus e

poderá requerer os esclarecimentosnecessários para garantir a transparência do processo deanálise dos

restos mortais exumados do Cemitério de Perus.

§ 1º O Comitê de Acompanhamento será composto por:

I - 2 (dois) familiares membros da Comissão de Familiaresde Mortos e Desaparecidos Políticos;

II - 2 (dois) membros do Comitê Paulista pela Memória,Verdade e Justiça;

III - pelos familiares consanguíneos dos desaparecidos políticoscujos restos mortais podem

estar entre os exumados encontradosno Cemitério Dom Bosco;

IV - 1 (um) representante da Comissão Nacional da Verdade;

V - 1 (um) representante da Comissão da Verdade da AssembleiaLegislativa do Estado de São

Paulo "Rubens Paiva";

VI - 1 (um) representante da Comissão Municipal da Verdadede São Paulo; e

VII - 1 (um) representante do Ministério Público Federal.
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§ 2º O Comitê de Acompanhamento poderá requerer a qualquermomento reunião com o

Comitê Gestor visando obter informaçõessobre os trabalhos de análise dos restos mortais exumados

doCemitério de Perus.

Capítulo V

DO COMITÊ CIENTÍFICO

Art. 5º O Comitê Cientí�co será composto por representantesda equipe de antropologia forense

do Caso Perus, obedecendo àseguinte distribuição:

I - 1 (um) representante da Secretaria Nacional de SegurançaPública do Ministério da Justiça-

SENASP/RJ;

II - 1 (um) representante da Associação Brasileira de AntropologiaForense - ABRAF;

III - 1 (um) representante do Departamento de Polícia Federal;

IV - 1 (um) representante da UNIFESP; e

V - 4 (quatro) representantes do grupo de arqueólogos eantropólogos forense indicados pela

SDH/PR, sendo dois pro�ssionaisinternacionais e dois pro�ssionais nacionais.

§ 1º O Comitê Cientí�co será coordenado por um dos seusmembros a ser indicado pelo Comitê

Gestor.

§ 2º O Comitê Cientí�co será composto pelas seguintes supervisões:

I - Supervisão de Informações Ante-Mortem;

II - Supervisão de Antropologia Forense;

III - Supervisão de Gestão e Biossegurança; e

IV - Supervisão de Ética.

§ 3º Cabe à Coordenação do Comitê Cientí�co coordenar ostrabalhos de análise de informações

ante-mortem e de análise dosrestos mortais por meio de suas Supervisões de Informações

AnteMortem,de Antropologia Forense, de Gestão e Biossegurança e deÉtica, bem como assessorar e

responder ao Comitê Gestor sobrequestões técnico-cientí�cas e de �uxos de trabalho.

§ 4º Cabe à Supervisão de Informações Ante-Mortem responderà Coordenação do Comitê

Cientí�co pela coleta, sistematizaçãoe análise das informações ante-mortem.

§ 5º Cabe à Supervisão de Antropologia Forense responder àCoordenação do Comitê Cientí�co

pela construção e aplicação dosprotocolos, �uxos de trabalho e análises antropológicas dos restosmortais

exumados do Cemitério Dom Bosco.

§ 6º Cabe à Supervisão de Gestão e de Biossegurança responderà Coordenação do Comitê

Cientí�co tanto pelas questõeslogísticas, de infraestrutura, biossegurança e quanto aos insumos

necessáriospara os trabalhos de análise das informações ante-mortem ede análises cientí�ca dos restos

mortais.

§ 7º Cabe à Supervisão de Ética zelar pelas questões éticasem relação aos trabalhos de análise

das informações ante-mortem e deanálise cientí�ca dos restos mortais.

Capítulo VI

DA EQUIPE DE ANTROPOLOGIA FORENSE

Art. 6º A equipe de pro�ssionais em antropologia forense doCaso Perus será composta pelos

seguintes integrantes:

I - arqueólogos e antropólogos forenses indicados pela SDH/PR;

II - pro�ssionais internacionais de antropologia forense indicadospela SDH/PR;

III - peritos o�ciais brasileiros convidados pela SENASP/MJ;

IV - peritos o�ciais vinculados ao Departamento de Polícia Federal;

V - pro�ssionais vinculados a ABRAF; e
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VI - pro�ssionais vinculados ao Centro de Antropologia e ArqueologiaForense da Universidade

Federal de São Paulo - UNIFESP.

§ 1º Os especialistas que comporão a equipe de antropologiaforense do Caso Perus serão

designados pelas entidades aos quaisestão vinculados.

§ 2º Entidades, órgãos, observadores e especialistas poderãoser convidados a participar das

atividades da equipe de antropologiaforense do Caso Perus, a critério do Comitê Cientí�co e sob a

aprovaçãodo Comitê Gestor.

Art. 7º São atribuições da equipe de antropologia forense doCaso Perus, desenvolvidas sob a

coordenação e supervisão do ComitêCientí�co, de acordo com os protocolos previamente aprovados:

I - realizar a investigação preliminar em fontes orais e documentais,com vistas a determinar o

quantitativo de desaparecidosque podem estar entre os restos mortais que serão analisados peloGrupo

de Trabalho Perus;

II - realizar a coleta de dados e informações ante-mortem,com vistas a determinar o per�l

biológico e social da pessoa que sebusca como também os aspectos relacionados ao evento de morte

oudesaparecimento;

III - realizar o tratamento, limpeza, catalogação dos restosmortais e objetos, registrando dados e

informações;

IV- realizar intervenção, estudo e análise arqueológica e antropológicados restos mortais e

objetos;

V - realizar as coletas de material biológico necessárias àidenti�cação genética de restos

mortais;

VI - emitir laudos técnicos correspondentes às atividadesdesenvolvidas; e

VII - desenvolver outras ações necessárias ao �el cumprimentodo objetivo do Grupo de

Trabalho Perus.

Capítulo VII

DO PERFIL GENÉTICO DOS PARENTES CONSANGUÍNEOS

Art. 8º O consentimento livre e esclarecido referente aos procedimentosde coleta, de análise e

de inclusão, armazenamento e manutençãodos per�s genéticos em banco de dados deve ser

formalizadopor meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.

Parágrafo único. Deve ser assegurado o acesso do familiarconsanguíneo aos resultados obtidos

a partir do seu material biológicohumano armazenado e às orientações quanto às suas

implicações,incluindo eventual confrontação com o per�l genético dos restosmortais humanos exumados

do Cemitério Dom Bosco e da sua valaclandestina.

Art. 9º A SDH/PR assegurará o apoio psicológico aos parentesconsanguíneos, que deve ser

prestado sistematicamente comoparte integrante do processo da coleta de modo a proteger sua

integridadefísica e psíquica.

Art. 10. A comparação de amostras e per�s genéticos doadosvoluntariamente por parentes

consanguíneos serão utilizadas exclusivamentepara a identi�cação da pessoa desaparecida, sendo

vedado seuuso para outras �nalidades sem prévio consentimento dos mesmos.

Capítulo VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. A participação dos integrantes nas atividades do Grupode Trabalho Perus é considerada

prestação de serviço público relevante.

Art. 12. O Grupo de Trabalho Perus terá o prazo de 36 (trintae seis) meses para a conclusão de

seus trabalhos, contados a partir dapublicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 13. Fica revogada a Portaria nº 1267 de 06 de novembro de 2013.

Art. 14. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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IDELI SALVATTI

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.


