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1. Sobre o Instituto Pro Bono e o Projeto Audiência de Custódia 

O Instituto Pro Bono é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2001, com a 

missão de contribuir para a promoção do direito de acesso à justiça de populações 

vulneráveis e organizações da sociedade civil, por meio do estímulo à advocacia 

voluntária e ao intercâmbio de conhecimentos jurídicos. 

Desde de dezembro de 2016, o Instituto Pro Bono, em parceria com a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, instituiu o Projeto Audiência de Custódia, o qual consiste 

na realização de audiências de custódia na comarca de Itapecerica da Serra, todas as terças 

e quintas feiras, por advogadas e advogados voluntários, atuando exclusivamente pro 

bono. A atuação dessas advogadas e advogados também engloba a elaboração de recursos 

e pedidos de soltura para os Tribunais Superiores.  

Cumpre informar ainda que a comarca de Itapecerica da Serra não dispõe atualmente 

de unidade própria da Defensoria Pública. O Projeto Audiência de Custódia se insere, 

portanto, nesse contexto de efetivação do acesso à justiça por meio do mecanismo da 
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audiência de custódia e da Lei 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal e 

estabeleceu a prisão cautelar como ultima ratio no processo penal, dando preferência a 

uma série de medidas cautelares diversas da prisão. 

O principal desafio do projeto se encontra, justamente, em garantir que a audiência de 

custódia, enquanto mecanismo de controle judicial, se torne uma oportunidade para 

analisar a legalidade do flagrante, a necessidade e adequação da decretação da prisão 

preventiva ou da aplicação de medidas cautelares, bem como para diagnosticar as 

condições físicas e mentais da pessoa presa, de modo a apurar casos de tortura e maus 

tratos no momento da abordagem policial, ou posteriormente por agentes do Estado.  

 

2. Direito à Alimentação das Pessoas Presas em Audiência de Custódia 

O direito à alimentação das pessoas presas é uma garantia da ordem constitucional, 

independentemente da inserção deste no sistema penitenciário. Segundo disposição do 

artigo 5º, inc. III, “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante”. Essa prescrição é reforçada pelo inciso XLIX, do artigo 5º que determina 

ser “assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. 

O Estado deve assumir uma posição de garantidor em relação às pessoas privadas de 

liberdade sob sua custódia o que significa garantir acesso a todos os direitos, uma vez que 

sua liberdade se encontra limitada ou restrita. É esse o entendimento da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, no Relatório sobre o uso da Prisão Preventiva nas 

Américas de 2013, ao descrever os princípios que devem reger a aplicação da prisão 

preventiva:  

(b) O princípio da posição de garante do Estado: segundo o qual, o Estado, ao 

privar de liberdade uma pessoa, assume uma posição de garantidor de seus 

direitos fundamentais, em particular de seus direitos à vida e à integridade 

pessoal. O que implica que o exercício do poder de custódia traz consigo a 

responsabilidade especial de assegurar que a privação da liberdade cumpra seu 

propósito e que não conduza à violação de outros direitos básicos 21. Neste 

sentido, é fundamental a satisfação das necessidades básicas da população 

reclusa, relacionadas, por exemplo, aos serviços médicos, alimentação, 
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fornecimento de água potável e, sobretudo, de condições básicas de segurança 

interna nas penitenciárias. Este princípio está estreitamente relacionado com o 

princípio do tratamento humano (CIDH. Relatório sobre o uso da Prisão 

Preventiva nas Américas de 2013, par. 171)  

 Não é diferente a determinação da Lei de Execuções Penais: “A assistência ao 

preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno 

à convivência em sociedade”, implicando o dever de fornecer assistência material, de 

saúde, jurídica, educacional, social e religiosa (art.11).  

A Lei de Execuções Penais é ainda explicita ao tratar do fornecimento de 

alimentação em seu artigo 12: “A assistência material ao preso e ao internado consistirá 

no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas”. 

Mesmo que os presos nas audiências de custódia não estejam sentenciados, a 

normativa constitucional, internacional e a Lei de Execução Penal devem servir de 

parâmetros para o respeito ao direito à integridade pessoal dos presos e presas em 

flagrante nas regiões abarcadas pelas audiências no Fórum de Itapecerica da Serra. É 

dever do Estado em relação às pessoas privadas de liberdade a garantia de seus direitos 

básicos, sob pena de configuração tratamento desumano e degradante.  

 

3. Metodologia do Atendimento 

O Instituto Pro Bono, por meio de advogadas e advogados voluntários, atua na 

defesa das pessoas presas em flagrantes nas audiências de custódia no Fórum de 

Itapecerica da Serra, às terças e quintas-feiras.  A informação sobre a ausência de 

alimentação das custodiadas e custodiados aguardando a realização das audiências de 

custódia foram obtidas em duas oportunidades. A primeira em contato com as pessoas 

assistidas durante a entrevista prévia. A segunda por demanda dos policiais militares que 

realizam a escolta no Fórum de Itapecerica da Serra.  

Diante desse contexto, a equipe do Instituto Pro Bono elaborou um formulário de 

atendimento para a entrevista prévia (ANEXO I), o qual conta com informações sobre o 

                                                           
1 Acesso em: http://www.oas.org/pt/cidh/ppl/pdfs/relatorio-pp-2013-pt.pdf  



  
 

 

4 
Instituto Pro Bono 

Avenida Paulista, 575  - Bela Vista, São Paulo –SP |  CEP-01311-000 
Telefone: +55 11 3889 9070 

faleconosco@institutoprobono.org.br 
 

recebimento de alimentação pelas presas e presos em flagrante na região abarcada pelas 

audiências de custódia no Fórum de Itapecerica da Serra. 

Deste modo, as informações prestadas a seguir têm como fonte as respostas 

obtidas do questionário aplicado às terças e quintas-feiras, durante o período de 

19/11/2017 a 14/02/2018.  

Também foi elaborada uma tabela (ANEXO II) com os dados de todas as pessoas as 

quais foram aplicadas o questionário, incluindo nome, número do processo, data e horário 

da prisão em flagrante (referência horário da ocorrência).  

4. A ausência de respeito ao direito à alimentação adequada dos presos e presas 

em flagrantes nas audiências de custódia do Fórum de Itapecerica da Serra.  

Como descrito anteriormente, as informações sobre casos identificados nas audiências 

de custódia do Fórum de Itapecerica da Serra em que pessoas presas ficaram por longas 

horas sem acesso a alimentação são decorrentes das entrevistas prévias realizadas por 

advogadas e advogados pro bono.  

No total, o questionário foi aplicado para 85 pessoas atendidas pelo Instituto Pro 

Bono. No geral, a maioria das pessoas custodiadas (52 pessoas) não obteve acesso à 

alimentação após a ocorrência que gerou a prisão em flagrante, conforme dados do gráfico 

a seguir: 

Alimentação Número Porcentagem 

Sim 33 38,80% 

Não 52 61,20% 

Total 85 100% 

 

Na tabela abaixo, são indicadas as delegacias as quais não foi oferecida alimentação 

para as pessoas detidas:  

Delegacia da Região 

Número de 

Casos 

01 DP Embu das Artes 3 
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01 DP Taboão da Serra 6 

02 DP Taboão da Serra 3 

DDM Itapecerica da Serra  1 

DISE Carapicuíba 3 

DISE Taboão da Serra 4 

DP Cotia 7 

DP Embu das Artes 5 

DP Embu-Guaçu 3 

DP Itapecerica da Serra 10 

DP Itapevi 5 

DP Vargem Grande 

Paulista 1 

Sem Informação 1 

Total 52 

 

Mesmo quando receberam a alimentação, em muitas das oportunidades esse acesso 

não foi garantido pelo Estado, mas sim por familiares, amigos ou outros presos da 

carceragem da delegacia (39,3% das pessoas atendidas):  

 

Qual órgão/pessoa Número Porcentagem 

Delegacia 19 57,60% 

Familiares e Amigos 11 33,30% 

Outros Presos 2 6% 

Sem Informação 1 3% 

Total 33 100,00% 

 

Nesses casos, as seguintes delegacias ofereceram a alimentação:  

Delegacia da Região  Número 

01 DP Taboão da Serra 3 

02 DP Taboão da Serra 3 

01/02 DP Cotia 2 
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DP/01 DP Embu das 

Artes 4 

DP Embu-Guaçu 1 

DP Itapecerica 2 

DP Itapevi 2 

DP Juquitiba 1 

Sem Informação 1 

Total 19 

 

Nenhuma das pessoas atendidas pelo Instituto Pro Bono receberam qualquer tipo de 

alimentação no Fórum de Itapecerica, até o horário da respectiva audiência de custódia:  

Fórum - Alimentos Número  

Sim 0 

Não 85 
 

  Nesse sentido, foi comum que durante a entrevista prévia, cada um dos presos 

declarasse aos advogados e advogadas voluntários a respeito da ausência de alimentação, 

indicando que essa é uma demanda por direitos da própria população em situação de 

prisão em flagrante.  

Quando questionados (as) se estavam passando mal ou sentiam qualquer sintoma de 

mal-estar, grande parte das pessoas entrevistadas reclamou de fraqueza, fome e tontura. 

Em um dos casos, uma mulher grávida, estava há três dias se alimentando apenas com 

pão e água na carceragem da delegacia. Nos casos em que a alimentação foi oferecida, 

diversas pessoas reclamaram da qualidade dos alimentos, sendo que uma das pessoas que 

recebeu a alimentação na delegacia foi em razão de ter encontrado no chão da cela um 

pedaço de pão.  Vale destacar que oferecer alimentação e água também implica que estas 

sejam de qualidade e aptas ao consumo.  

Em razão da ausência de alimentação e por demanda dos custodiados e custodiadas, 

o Instituto Pro Bono questionou a ausência de oferta de alimentação em audiências de 

custódia (ANEXO III). Apesar disso, não foram dados encaminhamentos pelas 
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autoridades judiciais, indicando que se trata de competência da Secretaria de Segurança 

Pública ou a Administração do Fórum.  

Esse cenário de ausência de alimentação não foi observado apenas pelo Instituto Pro 

Bono, a advogada constituída Naildes de Jesus Santos (OAB/SP 250247) redigiu 

declaração anexa (ANEXO IV) a este ofício indicando que seu cliente tampouco recebeu 

alimentação no Fórum de Itapecerica da Serra ou nas dependências policiais, sendo que 

como resposta do Fórum foi informado de que os juízes fariam uma “vaquinha” para 

fornecer algum tipo de refeição.  

5. Pedidos de Lei de Acesso à Informação 

Em sua atuação no âmbito do Projeto Audiência de Custódia, o Instituto Pro Bono 

realizou dois pedidos de Lei de Acesso à Informação, com a finalidade de obter respostas 

do Poder Público e do Judiciário a respeito da ausência de alimentação aos presos e presas 

que aguardam a realização das audiências de custódia.  

Para a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo foi feito o pedido de 

informação (Protocolo: 69482181009) que obteve resposta em 19 fev. 2018. Nessa 

oportunidade, a Polícia Civil do Estado de São Paulo indicou que: 

Em resposta à demanda acima referenciada, informo que de acordo com as informações 

prestadas pelas Delegacias Seccionais de Polícia de Carapicuíba (responsável pelas 

cidades de Cotia, Itapevi e Vargem Grande Paulista) e de Taboão da Serra (responsável 

pelas demais cidades informadas na demanda original pelo senhor usuário, a saber: 

Embu das Artes, Embu-Guaçu e Taboão da Serra), em ambos os casos são ofertadas 

alimentação, através de empresas legalmente contratadas, às pessoas presas em 

flagrante que serão encaminhadas à audiência de custódia.(ANEXO V) 

Contudo, em contato com as pessoas presas na região abarcada pelas audiências 

de custódia em Itapecerica da Serra, o Instituto Pro Bono foi informado nas entrevistas 

prévias que em muitos dos casos essa alimentação não foi oferecida.  

Em pedido de Lei de Acesso à Informação ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo (Protocolo 2018/00009508), a Secretaria de Orçamento e Finanças indicou 

que: 
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No entanto, não há previsão orçamentária na verba para atender despesas com 

alimentação em Audiência de Custódia, nem mesmo aos presos e presas que 

aguardam a audiência. (ANEXO VI) 

 Nesse contexto, fica claro que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não 

apresenta verbas e recursos para oferecer alimentação as pessoas custodiadas.   

6. Conclusão e Recomendações:  

O Instituto Pro Bono cumprimenta o Ministério Público pela indispensável e honrosa 

iniciativa empreendida para efetivação dos direitos materiais e respeito à integridade 

pessoal das pessoas presas em flagrante.    

De modo a contribuir com o presente inquérito civil, o Instituto Pro Bono, enquanto 

Organização Social de Interesse Público, gostaria de recomendar possíveis ações para 

remediar as violações documentadas.  

Recomendações:  

a. Endereçadas à Polícia e à Administração Penitenciária 

1. Oficiar as delegacias de polícia da região de Embu das Artes, Embu-Guaçu, e 

Taboão da Serra para que apresentem os contratos firmados com as empresas 

terceirizadas de fornecimento de alimentação.  

2. Intimar os Policiais Militares responsáveis pela escolta policial no Fórum de 

Itapecerica da Serra para que contribuam com informações ao Inquérito Civil 

instaurado pela douta Promotoria.  

3. Autorizar a entrada de alimentos pelas famílias ou advogados e advogadas na 

ausência de alimentação oferecida pelo Estado nas dependências das Delegacias 

de Polícia.   

4. Oficiar a Secretaria de Administração Penitenciária para informar se os presos 

e presas após encaminhamento das audiências de custódia recebem alimentação e 

qual o horário.  

b. Endereçadas ao Judiciário  



  
 

 

9 
Instituto Pro Bono 

Avenida Paulista, 575  - Bela Vista, São Paulo –SP |  CEP-01311-000 
Telefone: +55 11 3889 9070 

faleconosco@institutoprobono.org.br 
 

1. Oficiar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que apresente as 

possibilidades orçamentárias de oferecimento de alimentação aos presos e presas 

que aguardam a custódia. 

2. Recomendar ao Fórum de Itapecerica da Serra a possibilidade da Defesa ou de 

familiares ofertarem a alimentação, na impossibilidade do Estado oferecer.  

3. Oficiar juiz (a) diretor (a) do Fórum de Itapecerica da Serra para que informe as 

razões da ausência de oferta de alimentação e as medidas tomadas para remediar. 

4. Oficiar juiz (a) corregedor (a) das audiências de custódia para apresentar 

informações sobre a ausência de alimentação ofertadas nas delegacias da região, 

bem como no momento anterior as audiências de custódia e as medidas tomadas 

para reparar tal fato.  

Requer-se, por fim, que o Instituto Pro Bono seja oficiado em nome de seu 

Ilmo. Diretor Executivo Marcos Fuchs em relação aos andamentos do inquérito IC 

75/2018, no endereço Av. Paulista, 575, 19o andar - Bela Vista, CEP 01311-000, São 

Paulo/SP e/ou no endereço eletrônico custodia@institutoprobono.org.br.  

O Instituto Pro Bono permanece à disposição para realizar eventuais 

esclarecimentos.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Marcos Fuchs 
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1. Sobre o Instituto Pro Bono e o Projeto Audiência de Custódia 

O Instituto Pro Bono é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2001, com a 

missão de contribuir para a promoção do direito de acesso à justiça de populações 

vulneráveis e organizações da sociedade civil, por meio do estímulo à advocacia 

voluntária e ao intercâmbio de conhecimentos jurídicos. 

Desde de dezembro de 2016, o Instituto Pro Bono, em parceria com a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, instituiu o Projeto Audiência de Custódia, o qual consiste 

na realização de audiências de custódia na comarca de Itapecerica da Serra, todas as terças 

e quintas feiras, por advogadas e advogados voluntários, atuando exclusivamente pro 

bono. A atuação dessas advogadas e advogados também engloba a elaboração de recursos 

e pedidos de soltura para os Tribunais Superiores.  

Cumpre informar ainda que a comarca de Itapecerica da Serra não dispõe atualmente 

de unidade própria da Defensoria Pública. O Projeto Audiência de Custódia se insere, 

portanto, nesse contexto de efetivação do acesso à justiça por meio do mecanismo da 
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audiência de custódia e da Lei 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal e 

estabeleceu a prisão cautelar como ultima ratio no processo penal, dando preferência a 

uma série de medidas cautelares diversas da prisão. 

O principal desafio do projeto se encontra, justamente, em garantir que a audiência de 

custódia, enquanto mecanismo de controle judicial, se torne uma oportunidade para 

analisar a legalidade do flagrante, a necessidade e adequação da decretação da prisão 

preventiva ou da aplicação de medidas cautelares, bem como para diagnosticar as 

condições físicas e mentais da pessoa presa, de modo a apurar casos de tortura e maus 

tratos no momento da abordagem policial, ou posteriormente por agentes do Estado.  

 

2. Direito à Alimentação das Pessoas Presas em Audiência de Custódia 

O direito à alimentação das pessoas presas é uma garantia da ordem constitucional, 

independentemente da inserção deste no sistema penitenciário. Segundo disposição do 

artigo 5º, inc. III, “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante”. Essa prescrição é reforçada pelo inciso XLIX, do artigo 5º que determina 

ser “assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. 

O Estado deve assumir uma posição de garantidor em relação às pessoas privadas de 

liberdade sob sua custódia o que significa garantir acesso a todos os direitos, uma vez que 

sua liberdade se encontra limitada ou restrita. É esse o entendimento da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, no Relatório sobre o uso da Prisão Preventiva nas 

Américas de 2013, ao descrever os princípios que devem reger a aplicação da prisão 

preventiva:  

(b) O princípio da posição de garante do Estado: segundo o qual, o Estado, ao 

privar de liberdade uma pessoa, assume uma posição de garantidor de seus 

direitos fundamentais, em particular de seus direitos à vida e à integridade 

pessoal. O que implica que o exercício do poder de custódia traz consigo a 

responsabilidade especial de assegurar que a privação da liberdade cumpra seu 

propósito e que não conduza à violação de outros direitos básicos 21. Neste 

sentido, é fundamental a satisfação das necessidades básicas da população 

reclusa, relacionadas, por exemplo, aos serviços médicos, alimentação, 



  
 

 

3 
Instituto Pro Bono 

Avenida Paulista, 575  - Bela Vista, São Paulo –SP |  CEP-01311-000 
Telefone: +55 11 3889 9070 

faleconosco@institutoprobono.org.br 
 

fornecimento de água potável e, sobretudo, de condições básicas de segurança 

interna nas penitenciárias. Este princípio está estreitamente relacionado com o 

princípio do tratamento humano (CIDH. Relatório sobre o uso da Prisão 

Preventiva nas Américas de 2013, par. 171)  

 Não é diferente a determinação da Lei de Execuções Penais: “A assistência ao 

preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno 

à convivência em sociedade”, implicando o dever de fornecer assistência material, de 

saúde, jurídica, educacional, social e religiosa (art.11).  

A Lei de Execuções Penais é ainda explicita ao tratar do fornecimento de 

alimentação em seu artigo 12: “A assistência material ao preso e ao internado consistirá 

no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas”. 

Mesmo que os presos nas audiências de custódia não estejam sentenciados, a 

normativa constitucional, internacional e a Lei de Execução Penal devem servir de 

parâmetros para o respeito ao direito à integridade pessoal dos presos e presas em 

flagrante nas regiões abarcadas pelas audiências no Fórum de Itapecerica da Serra. É 

dever do Estado em relação às pessoas privadas de liberdade a garantia de seus direitos 

básicos, sob pena de configuração tratamento desumano e degradante.  

 

3. Metodologia do Atendimento 

O Instituto Pro Bono, por meio de advogadas e advogados voluntários, atua na 

defesa das pessoas presas em flagrantes nas audiências de custódia no Fórum de 

Itapecerica da Serra, às terças e quintas-feiras.  A informação sobre a ausência de 

alimentação das custodiadas e custodiados aguardando a realização das audiências de 

custódia foram obtidas em duas oportunidades. A primeira em contato com as pessoas 

assistidas durante a entrevista prévia. A segunda por demanda dos policiais militares que 

realizam a escolta no Fórum de Itapecerica da Serra.  

Diante desse contexto, a equipe do Instituto Pro Bono elaborou um formulário de 

atendimento para a entrevista prévia (ANEXO I), o qual conta com informações sobre o 

                                                           
1 Acesso em: http://www.oas.org/pt/cidh/ppl/pdfs/relatorio-pp-2013-pt.pdf  
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recebimento de alimentação pelas presas e presos em flagrante na região abarcada pelas 

audiências de custódia no Fórum de Itapecerica da Serra. 

Deste modo, as informações prestadas a seguir têm como fonte as respostas 

obtidas do questionário aplicado às terças e quintas-feiras, durante o período de 

19/11/2017 a 14/02/2018.  

Também foi elaborada uma tabela (ANEXO II) com os dados de todas as pessoas as 

quais foram aplicadas o questionário, incluindo nome, número do processo, data e horário 

da prisão em flagrante (referência horário da ocorrência).  

4. A ausência de respeito ao direito à alimentação adequada dos presos e presas 

em flagrantes nas audiências de custódia do Fórum de Itapecerica da Serra.  

Como descrito anteriormente, as informações sobre casos identificados nas audiências 

de custódia do Fórum de Itapecerica da Serra em que pessoas presas ficaram por longas 

horas sem acesso a alimentação são decorrentes das entrevistas prévias realizadas por 

advogadas e advogados pro bono.  

No total, o questionário foi aplicado para 85 pessoas atendidas pelo Instituto Pro 

Bono. No geral, a maioria das pessoas custodiadas (52 pessoas) não obteve acesso à 

alimentação após a ocorrência que gerou a prisão em flagrante, conforme dados do gráfico 

a seguir: 

Alimentação Número Porcentagem 

Sim 33 38,80% 

Não 52 61,20% 

Total 85 100% 

 

Na tabela abaixo, são indicadas as delegacias as quais não foi oferecida alimentação 

para as pessoas detidas:  

Delegacia da Região 

Número de 

Casos 

01 DP Embu das Artes 3 
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01 DP Taboão da Serra 6 

02 DP Taboão da Serra 3 

DDM Itapecerica da Serra  1 

DISE Carapicuíba 3 

DISE Taboão da Serra 4 

DP Cotia 7 

DP Embu das Artes 5 

DP Embu-Guaçu 3 

DP Itapecerica da Serra 10 

DP Itapevi 5 

DP Vargem Grande 

Paulista 1 

Sem Informação 1 

Total 52 

 

Mesmo quando receberam a alimentação, em muitas das oportunidades esse acesso 

não foi garantido pelo Estado, mas sim por familiares, amigos ou outros presos da 

carceragem da delegacia (39,3% das pessoas atendidas):  

 

Qual órgão/pessoa Número Porcentagem 

Delegacia 19 57,60% 

Familiares e Amigos 11 33,30% 

Outros Presos 2 6% 

Sem Informação 1 3% 

Total 33 100,00% 

 

Nesses casos, as seguintes delegacias ofereceram a alimentação:  

Delegacia da Região  Número 

01 DP Taboão da Serra 3 

02 DP Taboão da Serra 3 

01/02 DP Cotia 2 
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DP/01 DP Embu das 

Artes 4 

DP Embu-Guaçu 1 

DP Itapecerica 2 

DP Itapevi 2 

DP Juquitiba 1 

Sem Informação 1 

Total 19 

 

Nenhuma das pessoas atendidas pelo Instituto Pro Bono receberam qualquer tipo de 

alimentação no Fórum de Itapecerica, até o horário da respectiva audiência de custódia:  

Fórum - Alimentos Número  

Sim 0 

Não 85 
 

  Nesse sentido, foi comum que durante a entrevista prévia, cada um dos presos 

declarasse aos advogados e advogadas voluntários a respeito da ausência de alimentação, 

indicando que essa é uma demanda por direitos da própria população em situação de 

prisão em flagrante.  

Quando questionados (as) se estavam passando mal ou sentiam qualquer sintoma de 

mal-estar, grande parte das pessoas entrevistadas reclamou de fraqueza, fome e tontura. 

Em um dos casos, uma mulher grávida, estava há três dias se alimentando apenas com 

pão e água na carceragem da delegacia. Nos casos em que a alimentação foi oferecida, 

diversas pessoas reclamaram da qualidade dos alimentos, sendo que uma das pessoas que 

recebeu a alimentação na delegacia foi em razão de ter encontrado no chão da cela um 

pedaço de pão.  Vale destacar que oferecer alimentação e água também implica que estas 

sejam de qualidade e aptas ao consumo.  

Em razão da ausência de alimentação e por demanda dos custodiados e custodiadas, 

o Instituto Pro Bono questionou a ausência de oferta de alimentação em audiências de 

custódia (ANEXO III). Apesar disso, não foram dados encaminhamentos pelas 
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autoridades judiciais, indicando que se trata de competência da Secretaria de Segurança 

Pública ou a Administração do Fórum.  

Esse cenário de ausência de alimentação não foi observado apenas pelo Instituto Pro 

Bono, a advogada constituída Naildes de Jesus Santos (OAB/SP 250247) redigiu 

declaração anexa (ANEXO IV) a este ofício indicando que seu cliente tampouco recebeu 

alimentação no Fórum de Itapecerica da Serra ou nas dependências policiais, sendo que 

como resposta do Fórum foi informado de que os juízes fariam uma “vaquinha” para 

fornecer algum tipo de refeição.  

5. Pedidos de Lei de Acesso à Informação 

Em sua atuação no âmbito do Projeto Audiência de Custódia, o Instituto Pro Bono 

realizou dois pedidos de Lei de Acesso à Informação, com a finalidade de obter respostas 

do Poder Público e do Judiciário a respeito da ausência de alimentação aos presos e presas 

que aguardam a realização das audiências de custódia.  

Para a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo foi feito o pedido de 

informação (Protocolo: 69482181009) que obteve resposta em 19 fev. 2018. Nessa 

oportunidade, a Polícia Civil do Estado de São Paulo indicou que: 

Em resposta à demanda acima referenciada, informo que de acordo com as informações 

prestadas pelas Delegacias Seccionais de Polícia de Carapicuíba (responsável pelas 

cidades de Cotia, Itapevi e Vargem Grande Paulista) e de Taboão da Serra (responsável 

pelas demais cidades informadas na demanda original pelo senhor usuário, a saber: 

Embu das Artes, Embu-Guaçu e Taboão da Serra), em ambos os casos são ofertadas 

alimentação, através de empresas legalmente contratadas, às pessoas presas em 

flagrante que serão encaminhadas à audiência de custódia.(ANEXO V) 

Contudo, em contato com as pessoas presas na região abarcada pelas audiências 

de custódia em Itapecerica da Serra, o Instituto Pro Bono foi informado nas entrevistas 

prévias que em muitos dos casos essa alimentação não foi oferecida.  

Em pedido de Lei de Acesso à Informação ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo (Protocolo 2018/00009508), a Secretaria de Orçamento e Finanças indicou 

que: 
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No entanto, não há previsão orçamentária na verba para atender despesas com 

alimentação em Audiência de Custódia, nem mesmo aos presos e presas que 

aguardam a audiência. (ANEXO VI) 

 Nesse contexto, fica claro que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não 

apresenta verbas e recursos para oferecer alimentação as pessoas custodiadas.   

6. Conclusão e Recomendações:  

O Instituto Pro Bono cumprimenta o Ministério Público pela indispensável e honrosa 

iniciativa empreendida para efetivação dos direitos materiais e respeito à integridade 

pessoal das pessoas presas em flagrante.    

De modo a contribuir com o presente inquérito civil, o Instituto Pro Bono, enquanto 

Organização Social de Interesse Público, gostaria de recomendar possíveis ações para 

remediar as violações documentadas.  

Recomendações:  

a. Endereçadas à Polícia e à Administração Penitenciária 

1. Oficiar as delegacias de polícia da região de Embu das Artes, Embu-Guaçu, e 

Taboão da Serra para que apresentem os contratos firmados com as empresas 

terceirizadas de fornecimento de alimentação.  

2. Intimar os Policiais Militares responsáveis pela escolta policial no Fórum de 

Itapecerica da Serra para que contribuam com informações ao Inquérito Civil 

instaurado pela douta Promotoria.  

3. Autorizar a entrada de alimentos pelas famílias ou advogados e advogadas na 

ausência de alimentação oferecida pelo Estado nas dependências das Delegacias 

de Polícia.   

4. Oficiar a Secretaria de Administração Penitenciária para informar se os presos 

e presas após encaminhamento das audiências de custódia recebem alimentação e 

qual o horário.  

b. Endereçadas ao Judiciário  
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1. Oficiar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que apresente as 

possibilidades orçamentárias de oferecimento de alimentação aos presos e presas 

que aguardam a custódia. 

2. Recomendar ao Fórum de Itapecerica da Serra a possibilidade da Defesa ou de 

familiares ofertarem a alimentação, na impossibilidade do Estado oferecer.  

3. Oficiar juiz (a) diretor (a) do Fórum de Itapecerica da Serra para que informe as 

razões da ausência de oferta de alimentação e as medidas tomadas para remediar. 

4. Oficiar juiz (a) corregedor (a) das audiências de custódia para apresentar 

informações sobre a ausência de alimentação ofertadas nas delegacias da região, 

bem como no momento anterior as audiências de custódia e as medidas tomadas 

para reparar tal fato.  

Requer-se, por fim, que o Instituto Pro Bono seja oficiado em nome de seu 

Ilmo. Diretor Executivo Marcos Fuchs em relação aos andamentos do inquérito IC 

75/2018, no endereço Av. Paulista, 575, 19o andar - Bela Vista, CEP 01311-000, São 

Paulo/SP e/ou no endereço eletrônico custodia@institutoprobono.org.br.  

O Instituto Pro Bono permanece à disposição para realizar eventuais 

esclarecimentos.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Marcos Fuchs 

 

 

 

 


