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INTRODUÇÃO
A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, é uma das
Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará,
constituída por 7 deputados membros titulares e 7 membros suplentes, é
dirigida por um presidente e um vice-presidente, atua em demandas de
violações de direitos do consumidor e qualquer situação, que atente contra os
Direitos Humanos e o Estado Democrático de Direito, tendo atribuições e
competências expressas no Regimento da Assembleia Legislativa do Estado do
Pará¹, para tanto abordaremos a que compete ao caso concreto:
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Art. 31. As Comissões Permanentes, observada a competência
específica definida nos parágrafos seguintes, têm por finalidade
estudar as matérias submetidas ao seu exame e emitir parecer,
tomando iniciativa na elaboração de proposições, se for o caso,
que serão submetidas à decisão do Plenário.

§ 7°. À Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor
compete:

III - efetivar, nas áreas que ocorrem maiores índices de violação
dos direitos humanos, e investigações estudos para determinar
suas causas, sugerindo medidas tendentes a assegurar a
plenitude do gozo de tais direitos, fazendo, ainda, campanhas de
esclarecimento e
divulgação;

IV - efetuar investigações nas áreas onde ocorrem graves
conflitos fundiários, com agressões aos direitos humanos,
obtendo esclarecimentos e propondo providências e soluções
aos órgãos competentes;

V - dar ciência às autoridades competentes de denúncias de
violação aos direitos humanos;

1 https://www.alepa.pa.gov.br/midias/midias/129_a904fe972a964ddcbf14dfacd7298484.pdf
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MOTIVAÇÃO DA DILIGÊNCIA
A partir de relatos da imprensa²
divulgados em redes sociais, o
Deputado Bordalo, presidente da
Comissão de Direitos Humanos e
Defesa do Consumidor da ALEPA
tomou conhecimento do homicídio
da liderança Tembé Teneteraha, o
professor de história Isac Tembé,
morto com tiro no tórax em território
de caça da aldeia indígena Jacaré no
município de Capitão Poço/PA,
dentro da terra indígena Alto rio
Guamá³.

Em observância as suas atribuições
Regimentais, o Presidente da
Comissão de Direitos Humanos e
Defesa do Consumidor da ALEPA,
Dep. Carlos Bordalo, deliberou pela
realização de diligência ao local do
homicídio a fim de colher
informações in locu com autoridades
policiais locais, lideranças indígenas e
familiares, compreender os fatos que
redundaram na morte de Isac Tembé,
prestar solidariedade ao Povo Tembé
Tenetehara em nome do parlamento
Estadual e garantir a adequada
apuração a fim de evitar que mais
violações de direitos humanos sejam

cometidas contra o povo Tembé.
Inicialmente convocada para ser
realizada no dia 14 de fevereiro, a
diligência foi adiada após contato da
assessoria da CDHDC/ALEPA com as
lideranças Tembés que informaram
da impossibilidade de receber a
comitiva ante a necessidade de
realização de rituais fúnebres
próprios da cultura Tembé. 

Assim, no dia 16 de fevereiro de 2021
o Deputado Bordalo liderou a
referida diligência, de Belém a
Capitão Poço, até a Aldeia São Pedro,
da etnia Tembé Tenetehara,
acompanhado dos assessores
advogados Jean Brito e Antonio
Carlos Jr. representando a Dep.
Marinor Brito; da Ouvidora de
Segurança Pública e Defesa Social do
Estado do Pará, a advogada Maria
Cristina Fonseca de Carvalho; assim
como equipe Técnica da Comissão,
assessora jurídica, advogada Priscila
Souza e as assessoras parlamentares
jornalista Lilian Campelo e a
produtora multimídia Sarah Souza.
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² https://www.oliberal.com/policia/lideranca-jovem-do-povo-tembe-theneteraha-e-assassinado-com-tiros-em-terra-indigena-em-capitao-
poco-1.355048
³ Conforme afirmação da Associação Indígena Tembé das Aldeias Tawari e Zawaruhu, divulgada em nota veiculada através do sítio
https://teiapopular.org/segunda-nota-do-povo-tembe-teneteharasobre-o-caso-do-jovem-indigena-isac-tembe/



CONTEXTO DA VIOLÊNCIA E VIOLAÇÕES DE
DIREITOS HUMANOS CONTRA OS TEMBÉS
TENETERAHA DA TERRA INDIGENA
ALTO RIO GUAMÁ
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Com cerca de 279 mil hectares dos municípios paraenses Garrafão do Norte, Santa
Luzia do Pará, Nova Esperança do Piriá e Paragominas a Terra Indigena Alto Rio
Guamá, abriga 3 povos indígenas (Tembé, Guajá e Ka’apor), reconhecida  através
do Decreto nº 307 de 21 de março de 1945,a reserva indígena Alto rio Guamá teve
sua demarcação final reconhecida apenas em 2010, 65 (sessenta e cinco anos após
seu reconhecimento) através de sentença proferida pela justiça federal em ação de
reintegração de posse movida pela FUNAI contra ocupantes ilegais, que desde a
década de 1970 protagonizaram diversas violações de direitos dos indígenas que
nela habitam legitimamente.

De  acordo com a plataforma MAPA DE CONFLITOS ENVOLVENDO INJUSTIÇA
AMBIENTAL E SAÚDE NO BRASIL, mantido pela Fundação Osvaldo Cruz –
FIOCRUZ, no tópico “Povos indígenas Tembé lutam por soberania e proteção
da TI Alto Rio Guamá”, as origens dos conflitos que envolvem a terra Indígena se
devem a tentativas reiteradas de desocupação ilegal da terra indígena homologada
em 1993 e coleciona dezenas de relatos com registros públicos (operações do
IBAMA, denúncias da FUNAI junto ao Ministério Público Federal e polícia federal) e
da imprensa (protestos dos Tembé) sobre seguidos conflitos relacionados à
extração ilegal de madeira.

Esse contexto já foi observado anteriormente pela Assembleia Legislativa, que em
1994 divulgou relatório da COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE OS ÍNDIOS
TEMBÉ – TENETEHARA DA RESERVA INDÍGENA ALTO RIO GUAMÁ , presidida pelo
falecido deputado estadual Neuton Miranda e relatada pelo, à época, deputado
estadual Edmilson Rodrigues evidenciaram as mesmas pressões ora presenciadas
nesta diligência. 
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http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/pa-povos-indigenas-tembe-lutam-por-soberania-e-protecao-da-ti-alto-rioguama/
https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/TED00016.pdf
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Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da
ALEPA, por provocação dos trabalhadores rurais assentados da reforma agrária no
PA Quintino Lira, em Santa Luzia do Pará, denunciaram a prática de pulverização
de agrotóxicos desfolhantes químicos sob plantações nas imediações do
assentamento. E apresentação laudos e vistorias produzidas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Santa Luzia do Pará e do IDEFLOR-Bio que atestam
que as aldeias Iarapé Wazu e Yphydon no interior da Reserva indígena Alto Rio
Guamá também foram vítimas de danos ambientais pela pulverização aérea que
causou a destruição de suas roças de mandioca, feijão e pimenta, além do impacto
sobre a culturas permanentes de açaí, laranja, cupuaçu e caju, agregando a
insegurança alimentar as violações de direitos humanos da população. 

Não obstante, as históricas pressões já relatadas com especial ênfase para a
extração ilegal de madeira e a pulverização aérea a Reserva indígena Alto rio
Guamá vislumbra ainda um futuro incerto quanto as pressões com atividades de
mineração em suas fronteiras, estando sujeita a novas invasões para realização de
garimpos ilegais, conforme se observa no mapa abaixo gerado a partir da
plataforma Terras indígenas no Brasil mantido pelo instituto Sócio Ambiental – ISA,
que claramente demonstra com a Reserva Indígena Alto Rio Guamá esta cercada
por interesses:
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Mapa pressões socioambientais (mineração) Reserva indígena Alto Rio Guamá
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Reserva indígena 
Alto Rio Guamá 
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6 ESTUDO PRELIMINAR DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA PULVERIZAÇÃO ÁEREA DE AGROTÓXICOS REALIZADA POR EMPREENDIMENTO AGROPECUÁRIO NA TERRA INDÍGENA ALTO
RIO GUAMÁ E COMUNIDADES CAMPONESAS DE ENTORNOMUNICÍPIOS DE SANTA LUZIA DO PARÁ E CAPITÃO POÇO. – IDEFLOR BIO/ 2018 e RELATÓRIO DE DENUNCIA DE CRIME
AMBIENTAL – “DERIVA DE AGROQUIMICOS APLICADOS POR VIA AÉREA EM 3 COMUNIDADES RURAIS DE SANTA LUZIA DO
PARÁ” – SEMMA/ SLP - 2021
7 https://terrasindigenas.org.br/es/terras-indigenas/3573#pressoes
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É neste contexto de graves e continuadas violações de direitos humanos que
ocorre o homicídio de Isac Tembé como funesta, mas já previsível consequência.
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Mapa pressões socioambientais (desmatamento) Reserva indígena Alto Rio Guamá
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VERSÕES DO HOMICÍDIO DE ISAC TEMBÉ
TENETEHARA
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A vítima era um jovem Tembé de 24
anos profundamente envolvido nas
tradições de seu povo, atuante na
comunidade e na organização da
juventude Kamarar Wà (grupo de
juventude indígena com foco em
diálogo político e fortalecimento da
cultura Tembé), professor de história,
vivia na Aldeia Jacaré, na Terra Indígena
Alto Rio Guamá (território demarcado e
homologado), deixa companheira
grávida com 06 (seis) meses de
gestação e 3 (três) filhos adotivos.

Foto: Sarah Souza (Ascom/Deputado Bordalo)

Foto: Sarah Souza (Ascom/Deputado Bordalo)
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No dia do ocorrido, segundo informações dadas pelos indígenas a vítima caçava
em companhia de outros jovens de sua aldeia em terras da reserva indígena Alto
Rio Guamá e foi morto com tiro no tórax.

A vítima estava desarmada e seu corpo fora retirado do local do homicídio por
policiais militares e encaminhado a uma funerária sem ser necropsiado pelo
Instituto Médico Legal. 

Afirmam ainda que “sua palavra enquanto índio guerreiro era força e união dos
povos, estava se preparando para ministrar aula nas aldeias do Alto Rio Guamá,
era um homem de bem e do bem”.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR

Em conversa com as lideranças Tembé, todos foram uníssonos ao informar a
conduta exemplar que Isac Tembé teve no decorrer de sua vida, sempre estudou,
trabalhou e nunca se envolveu em qualquer situação de natureza ilícita.

Foto: Lilian Campelo (Ascom/Deputado Bordalo)

Foto: Sarah Souza (Ascom/Deputado Bordalo)
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Ressaltaram a preocupação que o povo tem com os
fazendeiros locais que utilizam agrotóxico de forma
indiscriminada, ocasionando doença às crianças, mulheres e
idosos da aldeia. 

Demonstraram sua tristeza e luto através de rituais com
danças, lágrimas e suplicaram pela aplicação da justiça dos
brancos no Caso Isac. Criticaram o papel da polícia nessa
abordagem aos indígenas na Fazenda Boa Vista, local onde
ocorreu a morte e que os policiais não deram aos mesmos
qualquer direito de defesa.

Informaram que o povo Tembé sofre constantemente com
ações vexatórias por parte da Policia Militar local, que tende a
marginalizá-los e sempre os param para procedimento de
revista de forma humilhante, mesmo sabendo que ali residem
os mesmos.

Relatam que esse procedimento contumaz da policia militar
causava bastante revolta e indignação em Isac Tembé e que o
mesmo sempre se portava com altivez perante a policia
tratando de demonstrar a licitude de sua conduta e a injustiça
das abordagens policiais que os marginalizam.

Relataram que foram surpreendidos por diversas luzes e
farois de veículos, pelo menos dois, que os homens desceram
gritando e que parte dos indígenas correu para se esconder e
o grupo se dispersou, entretanto Isac não correu.

Relataram que enquanto se escondiam ouviram tiros e não
viram mais Isac que todos encontravam-se desarmados, que
não houve revide e que Isac não fugiu porque iria apresentar-
se aos policiais e esclarecer a situação.
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Alegaram que o local onde se deu o fato não é terra privada e
sim uma zona de amortecimento que na forma da lei é o
entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas,
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a
unidade⁸, como a própria definição legal deixa transparecer, a
finalidade da zona de amortecimento consiste na contenção dos
efeitos externos que possam de alguma maneira influenciar
negativamente na conservação da unidade. Podendo ainda ser
considerada, uma vez que o fato ocorreu a poucos metros de
um rio⁹ , uma APP  nos temos da Lei nº 12.651, de 25 de Maio de
2012.

Informaram que após o fato o corpo foi retirado do local, sem
espera da perícia técnica específica.

Informaram que tantos os indígenas das aldeias São Pedro e
Frasqueira relatam ter ouvido uma salva de tiros inicial por volta
das 19:15h do dia 12 de fevereiro, vindo da direção do local
apontado como local do crime pelos policiais militares e após
intervalo de 30 minutos, ouviram mais 3 disparos vindos da
direção da sede da fazenda Boa Vista seguida por intensa
movitação de veículos com a presença de, pelo menos, duas
viaturas identificadas pelas luzes de seus sistemas de giroflex
luminosos / sirenes.

E por fim, temem pela segurança do povo e das testemunhas
oculares do fato, que não quiseram se identificar até o presente
momento, por ainda estarem em situação de pavor e trauma
pelo momento vivenciado.

12
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8 Art. 2º, inciso XVIII da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.
9 Art. 4º, inciso I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do
leito regular, em largura mínima de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta)
metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que
tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; 
10 Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
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Após a oitiva dos familiares de Isac Tembé, a equipe técnica da Comissão de
Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da ALEPA, na pessoa da Assessora
Jurídica Priscila Souza, acompanhada da Ouvidora da Secretaria de Segurança
Pública e Defesa Social, se deslocaram até a delegacia de Capitão Poço, onde foram
recebidas pelo Delegado de Polícia, Dr. Heitor Soares Gonçalves, onde foi tombado
o Inquérito Policial e lá tiveram acesso aos autos na íntegra, onde lhes foi
informado que o Inquérito Policial, a pedido do Delegado Geral, seria encaminhado
no dia seguinte (17.02.2021) à Divisão especializada na Capital e uma equipe
especifica ficará encarregada de prosseguir as investigações.

Em conversa por telefone com o Dr. Walter Rezende, Delegado Geral da Policia
Civil, foi confirmado a avocação do Inquérito Policial para Delegacia de Crimes
Funcionais (DECRIF).

13
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A versão apresentada pelos policiais militares é suscinta e carece de detalhes que
deveriam ser informados no relatório de letalidade, peça que não consta nos autos
do IPL até o momento em que a assessora jurídica da comissão de Direitos
Humanos e Defesa do Consumidor os acessou na presença do Delegado Heitor. 

Segundo consta no IPL foi registrado o Boletim de Ocorrencia Nº.
00185/2021.100099-1, registrado às 23:28:43 do dia 12/02/2021, cujo relator
Policial Militar Cabo Denesio de Oliveira Moura apresenta as seguintes
informações: 
Data e hora do fato: 19:00:00, Endereço Rua Central, S/N, complemento: Fazenda
BoaVista, Zona Rural de Capitão Poço.
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VERSÃO OFICIAL A PARTIR DOS RELATOS DOS
POLICIAIS MILITARES QUE VITIMARAM ISAC
TEMBÉ
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QUANTO  AO  DESFECHO  DA  OPERAÇÃO  DE  AVERIGUAÇÃO  DE  FURTO  DE
GADO  NAFAZENDA  “BOA  VISTA ” ,  MUNICÍP IO  DE  CAPITÃO  POÇO /PA :

1) Apesar de divergirem sobre o local do homicídio e o motivo do início dos
disparos por parte da polícia, ambas as versões apresentadas dão conta de que os
policiais envolvidos na operação deliberadamente deixaram de observar regras
claras de conduta quanto à preservação da cena dos fatos, contribuindo
decisivamente para a ocultação da forma em que a morte do indígena Isac Tembé
ocorreu, em especial registra-se a inobservância à Instrução Normativa nº
001/2013 – Cor Geral, em ato do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do
Pará que preceitua:

CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES A CERCA DOS
FATOS E DAS VERSÕES:

I - comunicar o fato ao Centro Integrado de Operações (CIOP);
II - providenciar o isolamento e preservação do local do fato e
acionar a perícia científica;
III - assegurar a não remoção de vítimas fatais, preservando
suas vestes;
IV - acionar o atendimento médico de urgência e emergência;
V - prestar todas as informações às autoridades de Polícia
Judiciária competente, fornecendo dados indispensáveis à
elucidação da ocorrência;
VI - confeccionar Relatório Circunstanciado, no qual conste a
justificativa fundamentada, para o exercício do uso da força ou
arma de fogo sobre o fato que tenha resultado lesão corporal
ou letalidade.

2) Importante ressaltar que tal Instrução Normativa reflete Resoluções do
Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP/PA na forma da RESOLUÇÃO Nº
202/12– CONSEP que aprovou as Normas Procedimentais nas ocorrências que
resultem letalidade ou lesão corporal envolvendo os agentes do Sistema Estadual 

11 Instrução Normativa 001/2013 – CorGeral PM/PA https://www.pm.pa.gov.br/images/2020/Portarias/bg027-13a.pdf
12 RESOLUÇÃO Nº 202/1212 – CONSEP https://www.sistemas.pa.gov.br/sisleis/legislacao/659
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de Segurança Pública e RESOLUÇÃO Nº 204/12 – CONSEP, que regulamentou o Uso
da Força pelos Agentes de Segurança Pública do Estado do Pará, em
acompanhamento das diretrizes estabelecidas na Portaria Interministerial 4.226 de
31 de dezembro de 2010, do Governo Federal.

3) A divergência temporal entre o horário relatado pelos policiais no Inquérito e a
apresentação do cadáver de Isac Tembé onde fora constatada sua morte, permite-
nos concluir que o policial militar mais antigo presente na cena dos fatos deixou de
cumprir seu dever de preservar a cena dos fatos e acionar imediatamente a policia
civil e, por conseguinte a equipe da perícia científica;

4) A decisão de descaracterizar a cena do crime se impôs inclusive sobre os peritos
do CPC “Renato Chaves”, que foram na prática, impedidos de vistoriar a cena dos
fatos pela absoluta falta de apoio operacional das forças de segurança locais,
inclusive no que tange ao traslado dos mesmos (peritos) ao local;

5) A contaminação da cena do crime visa impossibilitar a individualização das
condutas dos agentes de segurança e da vítima Isac Tembé, inclusive pela
manipulação da arma supostamente usada para dispensar a equipe policial que
detinha poder de dissuasão desproporcionalmente maior e que declaradamente
fez uso do mesmo com ao menos 7 (sete) disparos de fuzil e 2 (dois) de calibre 12;

6) Caso seja verdadeira a versão de que uma das armas apreendidas foi a
responsavel pelo disparo que vitimou Isac Tembé, não será difícil descobrir a
identidade de qual dos três policiais efetuou o disparo, bastando que no exame
Tanatológico verifique-se que tipo de arma de fogo é compatível com a lesão que
ocasionou a morte confrontando esta informação com a cautela das armas
registrada no boletim diário do batalhão ao qual os mesmos encontravam-se
vinculados e quem estava com cada armamento;

13 RESOLUÇÃO Nº 204/12 – CONSEP https://www.sistemas.pa.gov.br/sisleis/legislacao/5082
14 Portaria Interministerial 4.226 de 31 de dezembro de 2010 https://www.conjur.com.br/dl/integra-portaria-ministerial.pdf
15 Os primordiais do estudo da Tanatologia médico legal é estabelecer o diagnóstico da causa jurídica de morte na busca de determinar
as hipóteses de homicídio, suicídio ou acidente. A violência do latim violentia e vis, força, é u m fenômeno no qual interveio a força externa
como causa desencadeante. VANRELL, Jorge Paulete. Manual de Medicina Legal- Tanatologia. S. Paulo, LED Ed., 1996.
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7) Quanto ao suposto socorro da vítima questionamos a evidente contradição
depreendida da declaração formal dos Policiais Militares em Delegacia, uma vez
que, conforme documento acostado no IPL, do próprio Hospital para onde Isac foi
levado, informa que o “paciente sem identificação trazido pela Policia Militar POR
VOLTA DAS 22:53 da noite do dia 12/02/21, realizado o primeiro atendimento à
vítima de arma de fogo, DEU ENTRADA SEM PULSO E SEM SINAIS VITAIS”. (assinado
por Romário Rodrigues Lopes COREN/PA 610-493 ENF. em 12.02.21) evidenciando
que mesmo que Isac tenha sido resgatado com vida, a demora na prestação de
socorro determinou sua morte;

8) O histórico dos conflitos agrários e sócioambientais que envolvem a Reserva
indígena Alto Rio Guamá, ensejava outra conduta por parte dos policiais que
atuaram na  averiguação do suposto furto de gado e que ao fim produziram a
morte do indígena,  demonstrando que flagrantes violações de direitos humanos
são observadas no caso em tela, com especial ênfase para a possível prática de
execução do guerreiro Isac Tembé.

9) Que a sequencia de condutas irregulares dos policiais militares não condiz com
a formação dispensada pelo governo do estado nos cursos de formação de
policiais militares, oficiais e praças no Instituto de Ensino em Segurança Pública -
IESP, instituição  pública reconhecida nacionalmente pela excelência de seus
serviços e compromisso com uma formação cidadã lastreada nos direitos
humanos, nos preceitos constitucionais e no estado democrático de direito e que
tal discrepância entre aprendizado / adestramento e as condutas reprováveis dos
militares no caso em tela exigem o aprofundamento das investigações.

15 Os primordiais do estudo da Tanatologia médico legal é estabelecer o diagnóstico da causa jurídica de morte na busca de determinar
as hipóteses de homicídio, suicídio ou acidente. A violência do latim violentia e vis, força, é u m fenômeno no qual interveio a força externa
como causa desencadeante. VANRELL, Jorge Paulete. Manual de Medicina Legal- Tanatologia. S. Paulo, LED Ed., 1996.
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DIANTE  DAS  CONCLUSÕES  ORA  ELENCADAS  RESTAM  INDAGAÇÕES  A
PARTIR  DA  ESCUTA  DOS  INDÍGENAS  E  DA  LEITURA  ATENTA  DO  IPL :

1) Qual de fato foi o local do óbito de Isac Tembé e quais as circunstâncias de sua
morte, uma vez que a equipe da perícia ciêntifica conduzida ao local apontado
pelos militares não encontrou vestígios do suposto confronto e os relatos dos
indígenas dão conta que Isac foi ao encontro dos policiais para desmonstar sua
tranquilidade quanto licitude do que estava fazendo no local?

2) Por que após supostamente encontrar indícios de crime (roubo de gado) através
da carcaça de um animal, o corpo de um indígena alvejado e um revólver
supostamente pertencente a vítima, os policiais militares dispersaram a cena do
crime, removeram a arma do lugar, recolheram o corpo e evadiram-se do local.
Reaparecendo com o mesmo mais de 3 horas depois do ocorrido com Isac Tembé
morto no hospital municipal, que dista 20 minutos de carro do local do crime?

3) Porque não foram efetuadas fotos do corpo de Isac Tembé ao lado da carcaça
de gado abatida uma vez que o relato dos policiais militares da conta de que o
mesmo encontrava-se caído ao lado da mesma?

4) Se os policiais militares ao presenciar que Isac ainda mantinha-se vivo logo após
cessarem os tiros e o socorreram porque levaram mais de 3 horas para apresentá-
lo na unidade de urgência?

QUESTIONAMENTOS A SEREM RESPONDIDOS
PELO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL DO PARÁ (SIEDS)
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6) É possível determinar com que meio o animal foi abatido?

7) A partir do IPL depreende-se que no local em que o res (animal) fora abatida
encontrava-se peça de roupa, muito parecida com as utilizadas pelos funcionários
da fazenda Boa Vista, ensejando questionamentos acerca da presença de
funcionários da fazenda no local do abate e se a mesma foi recolhida pelos peritos
para análise forense.
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5) Quem permaneceu na cena do crime e efetuou as imagens do animal abatido e
quem são os civis presentes nas fotos apresentadas pela polícia como indícios da
prática de roubo de gado?

Foto: Raimundo Paccó

Imagens enviadas para CDHDC Imagens enviadas para CDHDC
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8) Constam no IPL a apreensaão de 4 (quatro) armas de fogo, dentre as quais 3
(três) utilizadas pelos policiais militares declaradas utilizadas e a arma
supostamente utilizada pela vítima, quais sejam:
a. arma tipo revolver Taurus, 1666167;
b. Fuzil BRA 05051;
c. arma tipo Carabina, Calibre 556, JFA084490, Modelo IA2 e
d. arma espingarda, Marca CBC, Modelo PUMP Military, 3.0, KTE 4376163, calibre
12

O que enseja o questionamento quanto a veracidade do local apontado como
cenário dos fatos uma vez que não foram encontradas cápsulas de projéteis
balísticos usados pelos policiais pela pericia conduzida ao local pelo Delegado
Heitor Gonçalves no dia 14 de fevereiro de 2021, entretanto diversas cápsulas e
outros itens foram visualizados pela comitiva liderada, pelo Deputado Bordalo ao
local apresentado pelos indígenas como local do crime, que contabilizam pelo
menos 18 (dezoito) estojos.

Foto: Raimundo Paccó

Foto: Raimundo Paccó Foto: Raimundo Paccó
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Imagens de estojos balísticos, tipo fuzil e para calibre 12, e uma lanterna preta com
detalhes em azul encontrados pela Comitiva de Diligência da CDHDC da ALEPA, em
conjunto com a Ouvidora de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará.
(material permaneceu intacto sem qualquer contato físico com a comitiva, apenas
contato visual e fotográfico).
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Foto: Lilian Campelo (Ascom Deputado Bordalo) Foto: Lilian Campelo (Ascom Deputado Bordalo) Foto: Lilian Campelo (Ascom Deputado Bordalo)



Rua do Aveiro, 130 – sala Paulo Fonteles–Anexo Sen. Almir Gabriel - Cidade Velha - Belém/PA
CEP: 66020-070 – Tel. 32134266/ Email: cdhalepa@gmail.com

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR

9) O tempo de deslocamento entre o local do fato e o hospital local mais próximo é
inferior a 20 minutos, ensejando perguntarmos, o que ocorreu nesse lapso
temporal que não foi explicado pelos Policiais Militares?

10) Quantas e quais viaturas policiais e quantos e quais policiais militares
estiveram presentes na fazenda?
a. Qual foi a viatura que conduziu a guarnição comandada pelo Cabo Denesio ao
cena do crime e supostamente prestou socorro a Isac Tembé ainda vivo?
b. Essa viatura foi periciada pelo Instituto Renato Chaves?
c. A viatura policial que transportou os policiais militares ao local e que
supostamente deu socorro à vítima gerou “relatório de rastro” junto ao sistema de
segurança pública?
d. Os “relatórios de rastro” das viaturas aprestadas a 10ª Companhia Independente
da PM em Capitão Poço estão disponíveis?
e. Caso negativo, quais os motivos do “sistema de rastro” não estar operacional nas
referidas viaturas?

11) A partir do relato do caseiro Jeova Miranda Crispim Ribeiro que informou que
trabalhava naquela fazenda desde o dia 09.02.2021, oriundo da cidade de
Capanema e que informou ter avisado o filho do dono da fazenda que havia
escutado tiros, logo após a contagem de gado às 17:30 tendo o mesmo conduzido
os Policiais Militares às 19 horas até o local, pergunta-se como pode o mesmo ter
acompanhado a operação policial indicando o local do suposto disparo e com toda
a movimentação entorno da remoção do corpo de Isac Tembé só ter conhecimento
da morte da vítima no dia seguinte aos fatos?

12) Passadas 2 (duas) semanas do ocorrido os RELATÓRIOS DE
ACOMPANHAMENTO DA LETALIDADE E MORTALIDADE a serem preenchidos por
cada policial militar que efetuou disparo de arma de fogo, foram encaminhados no
prazo legal ao CONSEP?
a. Caso negativo, o que ocorreu?
b. Qual ou quais policiais não o fizeram?
c. Qual a atitude do Comando quanto ao cumprimento do dever de prestar as
informações?
16 Instituído pela resolução nº 173/2011 – CONSEP,
https://www.pm.pa.gov.br/images/2020/Legisla%C3%A7%C3%A3o/RESOLU%C3%87%C3%83O_173_11_CONSEP.pdf : 
17 Anexo 1 -  RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA LETALIDADE E MORTALIDADE
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13) O CPC “Renato Chaves” coletou evidências de disparo da arma de fogo
supostamente apreendida na operação através do método de coleta de vestígios
de pólvora na pele da vítima? Caso negativo, porque não procedeu desta forma?
Acreditamos que estes questionamentos são fundamentais para a elucidação das
condutas dos policiais envolvidos na operação e poderão lançar luz aos fatos, uma
vez que não é aceitável supor que qualquer policial civil ou militar desconhecesse
os procedimentos a serem adotados em casos como o acontecido, o que os
envolve em suspeitas e os torna definitivamente implicados criminalmente com o
resultado da operação.

Reiteramos que a conduta dos mesmos diante de todo transcurso da operação
que resultou na morte do indígena Isac Tembé, facilmente poderia ter se
transformado numa tragédia ainda maior.



1 )  Q U A N T O  A O S  M I N I S T É R I O S  P Ú B L I C O S  E S T A D U A L  E  F E D E R A L :
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Desta mesma forma, conclui-se pela ausência de oposição armada por parte dos
indígenas ante a chegada dos policiais, pois o fato de terem se evadido
rapidamente diante do fogo direcionado contra o grupo teria produzido maior
letalidade em caso de confronto.

RECOMENDAÇÕES E PROPOSIÇÕES

a. Atuar para que as Polícias Civil e Federal instaurem inquéritos para apurar a
morte do indígena Isac Tembé, dadas às circunstâncias obscuras de sua morte, a
imprecisão do local do óbito, o desmonte da cena do crime e as pressões de
natureza sócioambiental na qual se insere a Reserva Indígena Alto Rio Guamá, a
fim de confirmar ou afastar motivações de natureza criminosa como a extração
ilegal de madeira, garimpos clandestinos e a existência de organizações criminosas
atuando na área e a prática de execução contra o indígena por agentes do estado
ou civis.

2 )  Q U A N T O  À  S E G U P :
a. Verificar o fiel cumprimento das resoluções do CONSEP quanto a RESOLUÇÃO Nº
202/12 – CONSEP que aprovou as Normas Procedimentais nas ocorrências que
resultem letalidade ou lesão corporal envolvendo os agentes do Sistema Estadual
de Segurança Pública e RESOLUÇÃO Nº 204/12 – CONSEP, que regulamentou o Uso
da Força pelos Agentes de Segurança Pública do Estado do Pará;

b. Dar suporte ao GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA LETALIDADE E MORTA-
LIDADE DO CONSEP - CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA a fim de
garantir o cumprimento de suas competências em especial implantar programa de
monitoramento e prevenção da letalidade policial;

c. Garantir a avaliação de risco para vitimas, testemunhas e defensores de direitos
humanos, a fim de avaliar a necessidade de inclusão nos programas de proteção
de vítimas e testemunhas e de proteção a defensores de direitos humanos Provita
e PPDDH;

d. Dar ampla divulgação e transparência à funcionalidade dos relatórios de rastro
das viaturas policias militares, do corpo de bombeiros militar e da policia civil, 
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indicando pormenorizadamente quais áreas geográficas do estado dispõe do
sistema e os prazos para que o governo alcance cobertura do território integral do
estado do Pará;

e. Esclarecer os motivos da ausência de cumprimento da recomendação nº 5, do
Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou a existência de 
 milícias no Estado do Pará, CPI das Milícias da ALEPA 2014/2015, relatada por este
deputado que recomendou: 

“ao governo do Estado a instalação imediata Câmeras de Monitoramento para o
registro em vídeo das ocorrências no interior das viaturas e veículos administrativos do

Sistema de Segurança Pública, inclusive do Sistema Penal”;

3 )  Q U A N T O  A  P O L Í C I A  C I V I L :
a. Garantir a apuração adequada dos fatos, em especial quanto à ocorrência de
Crimes Funcionais. 

b. Abrir inquérito policial civil a fim de esclarecer quais os policiais civis que
obstruíram o registro de ocorrência policial por parte dos indígenas que se
dirigiram à Delegacia de Policia de Capitão Poço na noite do dia 12 de fevereiro.

4 )  Q U A N T O  A  P O L Í C I A  M I L I T A R :
a. Garantir a apuração adequada dos fatos a partir da abertura de Inquérito
policial militar que investigue a conduta dos policiais militares;

b. Promover programa de monitoramento e prevenção da letalidade policial com
base nas normativas vigentes;

São as recomendações e é o relatório,

Palácio Cabanagem, Belém 25 de fevereiro de 2021

DEPUTADO  BORDALO  –  PT

PRES .  DA  COMISSÃO  DE  DIREITOS  HUMANOS  E  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  DA  ALEPA
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1. Nome, posto/graduação, unidade e função do relatante.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Data (dia, mês e ano), hora e local (rua, bairro e cidade) da ocorrência.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Quais as circunstâncias e justificativas que levaram o uso da força ou de arma de
fogo por parte do agente de segurança pública?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Quais as medidas adotadas antes de efetuar os disparos ou o uso de
instrumentos de menor potencial ofensivo, ou as razões pelas quais elas não
puderam ser contempladas?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Que tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e
pessoa contra a qual foi disparada a arma?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Qual (is) o (s) instrumento(s) de menor potencial ofensivo utilizado(s),
especificando a frequência, a distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o
instrumento?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

26
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7. Qual a quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na
ocorrência, meio e natureza da lesão?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Qual a quantidade de feridos e/ou mortos atingidos pelos disparos efetuados
pelo(s) agente(s) de segurança pública?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Qual o número de feridos e/ou mortos atingidos pelos instrumentos de menor
potencial ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança pública?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Qual o número total de feridos e/ou mortos durante a missão?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Qual a quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as
respectivas regiões corporais atingidas?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12. Qual a quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor
potencial ofensivo e as respectivas regiões corporais atingidas?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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13. Quais as ações realizadas para facilitar a assistência e/ou auxílio médico,
quando for o caso?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. Houve preservação do local? Em caso negativo, apresentar justificativa.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PA, _____ de _____________ de 20___
 

____________________________________________
ASSINATURA DO POLICIAL MILITAR (Mem. N° 033/2013 – Ch. de Gab.).
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