
APRESENTAÇÃO E NOTA METODOLÓGICA SOBRE OS DADOS

A segunda edição do presente infográfico, elaborado pelo Programa de
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos (ADD) do Instituto das Irmãs da
Santa Cruz (IISC), é fruto de uma pesquisa realizada em parceria com o Conselho
Indigenista Missionário - CIMI. Esta pesquisa, utilizando-se das plataformas
governamentais de acesso à informação, tem como objetivo apresentar dados
públicos sobre a prisão de pessoas indígenas no Brasil e destacar a importância do
uso de medidas desencarceradoras. 

As informações foram organizadas por iniciativa da sociedade civil, que fez uso dos
mecanismos de acesso a informações públicas governamentais da Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527/11). Nesse sentido, tratam-se de dados não sigilosos, que
podem ser solicitados por todo cidadão ou cidadã.

A pesquisa foi realizada em duas etapas, de modo que as informações foram
solicitadas aos estados da federação duas vezes, uma no primeiro semestre e outra
no segundo.

Em 2019, o CNJ aprovou a Resolução nº 287, que passou a estabelecer
procedimentos para o tratamento de pessoas indígenas no âmbito do poder
judiciário. Após a iniciativa do CNJ, observamos mais 4 novas normativas que
regulam estes direitos em diferentes instâncias: a Nota Técnica nº 53 do
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN (2019), a Recomendação nº 18 do
Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH (2020), a Resolução nº 13 do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP (2021) e a Instrução
Normativa nº 21 da Fundação Nacional do Índio - FUNAI (2022).

Assim, levando em consideração essas mudanças e a persistência de um cenário
sistemático de violações de direitos, esta pesquisa tem como objetivo contribuir
para vislumbrarmos um horizonte desencarcerador e por um sistema de justiça
criminal que leve em consideração os métodos próprios de resolução de conflitos
dos povos originários.

Mapeamento de dados sobre pessoas indígenas presas via plataformas de
acesso à informação nos estados brasileiros durante o ano de 2021.
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https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2959
https://www.gov.br/depen/pt-br/arquivos/copy3_of_indigenas.pdf
https://www.gov.br/depen/pt-br/arquivos/copy3_of_indigenas.pdf
https://www.gov.br/depen/pt-br/arquivos/copy3_of_indigenas.pdf
https://www.gov.br/participamaisbrasil/recomendacao-n-18-de-10-de-dezembro-de-20201
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-13-de-4-de-fevereiro-de-2021-302787518#:~:text=1%C2%B0
https://static.poder360.com.br/2022/06/DOU-Funai-diretrizes-direitos-indogenas-justica-21-jun-2022.pdf


Nome, etnia e língua de todos homens e mulheres indígenas atualmente presos(as) no
estado no ano de 2021, os quais respondem processos judiciais públicos; 

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Textos base dos pedidos de acesso à informação apresentados aos estados em
duas etapas: 

Prezados senhores e senhoras, com base na lei de acesso à informação 12.527/11,
solicitamos que seja informado os seguintes dados:

Etapa 1

Prezados senhores e senhoras, com base na lei de acesso à informação 12.527/11,
solicitamos que seja informado os seguintes dados relativos a prisões de pessoas
indígenas no estado.

Etapa 2

Se no caso de serem identificadas mulheres indígenas presas: Se há atualmente
indígenas presas gestantes ou com seus filhos nas unidades prisionais do estado; Se há
atualmente indígenas presas com filhos com idade menor de 12 anos ou com
deficiência que não estejam com suas mães nas unidades prisionais;

Identificação da unidade prisional e da comarca onde tramita o processo penal
instaurado contra cada uma dos homens e mulheres indígenas atualmente presos(as)
no estado, caso estes processos não estejam em segredo de justiça;

Situação jurídica atual das pessoas indígenas (prisão provisória ou condenados em
definitivo); 

Informações sobre a contaminação da COVID-19 entre pessoas indígenas presas desde
o início da pandemia até o presente momento: Se houve casos de contaminação pela
COVID-19 entre indígenas presos no ano de 2020 até o presente momento, quantos
homens e quantas mulheres foram contaminadas? Dentre os casos de contaminação,
quantas pessoas indígenas presas faleceram entre 2020 e o presente momento em
decorrência da COVID-19?

Número de homens indígenas presos, etnia/povo e língua falada por cada um deles.

Número de mulheres indígenas presas, etnia/povo e língua falada por cada uma delas:
No caso das mulheres, há indígenas gestantes ou com filhos/as nas unidades
prisionais? No caso das mulheres, há mães de crianças até 12 anos ou com deficiência
que estejam fora das unidades prisionais?

Qual a unidade prisional que cada uma das pessoas indígenas encontram-se privadas
de suas liberdades?

Qual a situação jurídica atual das pessoas indígenas? Exemplo: estão em prisão
provisória? Foram condenadas em primeiro grau? Foram condenadas em definitivo?

Informações sobre a contaminação da COVID-19 entre pessoas indígenas presas desde
o início da pandemia até o presente momento (abertura do pedido de informação em
11/08): Quantas pessoas indígenas foram liberadas do cárcere desde o início da
pandemia até o presente momento? Se houve casos de contaminação pela COVID-19
en



ETAPA 1: Número de pessoas
indígenas presas no Brasil
por estado
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entre indígenas presos no ano de 2020 até o presente momento, quantos homens e
quantas mulheres foram contaminados/as? Entre os casos de contaminação, quantas
pessoas indígenas presas faleceram entre 2020 e o presente momento em decorrência da
COVID-19? Quantas pessoas indígenas foram vacinadas com a primeira dose até o
presente momento? E com a segunda dose? Se possível separar o número de homens e de
mulheres.

O tempo entre a apresentação do pedido de informação nos sistemas estaduais da
LAI e a consolidação de uma resposta definitiva variou de estado para estado. A
variação costuma ocorrer em razão dos funcionamentos diversos entre os sistemas
e da constatação da necessidade de apresentação de recursos a outras instâncias
administrativas de acesso à informação. 

PERÍODO DE APRESENTAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS

Respostas Recebidas

*Apenas o estado do Acre não respondeu às solicitações de informação 

Março a Junho/2021
ETAPA 1ETAPA 1

Agosto a Outubro/2021
ETAPA 2ETAPA 2* *
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ETAPA 2: Número de pessoas
indígenas presas no Brasil
por estado

*.Estados que responderam aos pedidos de
acesso à informação, porém não informaram
o quantitativo de pessoas indígenas presas ou
informaram não ser possível extrair este dado
de seus sistemas. 

Analisando ambas as etapas da pesquisa é possível afirmar que apenas o estado do Mato
Grosso do Sul aprisiona uma média de 40% das pessoas indígenas presas em todo o país. 
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Contraponto: A atualização mais
recente dos dados do Departamento
Penitenciário Nacional (DEPEN), que
tem como referência os meses de
julho a dezembro de 2021, registrou
um total de 1319 pessoas indígenas
presas, os quais eram 1215 homens e
104 mulheres.
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Número de pessoas indígenas presas no Brasil ano a ano - dados da
LAI IISC/CIMI



PRISÃO DE HOMENS

PRISÃO DE MULHERES

Na 1ª Etapa foi registrado um total de 839 homens indígenas presos, já na 2ª Etapa,
968.

Na 1ª Etapa foi registrado um toral de 48 mulheres indígenas presas, já na 2ª Etapa,
70.

Além disso, os estados foram igualmente perguntados se as mulheres indígenas
presas estariam gestantes ou privadas de liberdade com seus filhos(as) nas
unidades prisionais. Apenas na 1ª etapa foi registrada 1 mulher indígena gestante e
que estava custodiada na Penitenciária Feminina da Capital em São Paulo. 
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1ª ETAPA 2ª ETAPA

MS 38
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Os 5 estados que mais aprisionam homens indígenas no Brasil são:

Os estados que mais aprisionam mulheres indígenas no Brasil são: 

POVOS ORIGINÁRIOS ENCARCERADOS 

Ressalta-se que nem sempre os estados fornecem a informação sobre qual povo a
pessoa indígena privada de liberdade pertence, portanto o dado apresentado a
seguir, sobre povo ou etnia, é extremamente subnotificado.

Em ambas as etapas, os povos indígenas que mais aparecem representados no
sistema prisional brasileiro são: Kaiowá, Macuxi e Guarani. 



(**) Foram classificadas como outras situações algumas
hipóteses que não foi possível apurar se a pessoa estaria
em prisão provisória ou condenada. Exemplos: “em
trâmite”; "recolhido"; "tornozeleira ativa”. 

TAXAS DE PRISÃO

Ambas as etapas da pesquisa coincidem com a afirmação de que a maioria das
pessoas indígenas mapeadas estão presas com condenação. No entanto, ressalta-
se que não há uma padronização entre os sistemas de informação para designar o
que consideram como prisão provisória ou definitiva, assim foi necessário criar
outras categorias para mapear essas nuances nas etapas da pesquisa.

56,4%

1ª ETAPA 2ª ETAPA

Com Condenação 40,46%

22,2%Em Prisão Provisória 25,14%

7,1% 0,29%

14,3% 34,1%

Outras Situações (**)

Sem Informação

COVID-19 E EVOLUÇÃO DA VACINAÇÃO

Este tópico tem como objetivo mostrar em termos gerais os registros do impacto da
Covid-19 entre pessoas indígenas presas no Brasil. No entanto, sabe-se que tanto as
taxas de contaminações e de evolução das vacinações progridem diariamente,
assim como é possível que pessoas presas mais recentemente já estivessem
vacinadas ou se enquadram em outras situações similares. Assim, os números
apresentados a seguir não são absolutos e demonstram apenas um possível e
limitado retrato desse cenário nos períodos de recebimento das respostas da LAI.

1ª Etapa

Na 1ª etapa, nos quesitos perguntados atinentes à COVID-19, observa-se que grande
parte dos estados forneceram informações, com exceção dos seguintes estados:
AC, MG, MT, PI, PR, SE e RO (parcialmente).
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Nº de pessoas contaminadas

Nº de mortes
A única morte registrada
foi informada pelo estado
de Roraima.

90, entre os 109 casos
totais de contaminação,
aconteceram no estado
do Mato Grosso do Sul.



As 4 mortes registradas
foram informadas pelo
estado de Roraima.

94, entre os 134 casos
totais de contaminação,
aconteceram no estado
do Mato Grosso do Sul.
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2ª Etapa

Nos quesitos perguntados atinentes à COVID-19, observa-se que grande parte dos
estados forneceram informações, com exceção dos seguintes estados: AC, MG, PE,
RO.

*por recusa ou outros motivos

134

04

Nº de pessoas contaminadas

Nº de mortes

413

117

Nº de pessoas vacinadas - 1ª dose

Nº de pessoas vacinadas - 2ª dose

17

17

Nº de pessoas vacinadas com 1ª e 2ª dose

Nº de pessoas vacinadas com dose única

491 Nº de pessoas que não tomaram vacina*


