
Você já ouviU falar sobre a Audiência de Custódia?
Saiba como funciona e de que forma a Defensoria Pública

pode auxiliar na garantia desse direito.



Toda pessoa presa supostamente cometendo um delito, deve ser 
levada à presença de um juiz no prazo de 24h, para que seja avalia-
da a legalidade e necessidade da prisão.

O QUE É?

Em Salvador: o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF) funciona em 
regime de plantão, todos os dias, inclusive sábados, domingos e 
feriados no seguinte endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 
s/n, Parque Bela Vista, Salvador – BA. As audiências são realiza-
das nos turnos da manhã e da tarde.
No interior: procurar a Defensoria Pública para maiores informações.

onde as audiências acontecem?

A pessoa presa é levada para uma Audiência de Custódia, onde se 
discutirá a manutenção da prisão ou a possibilidade de ser liberada. 
Desta audiência participarão o defensor público, o juiz, o promotor 
e a pessoa presa.

como acontece?

Em Salvador: a Defensoria Pública atua no NPF todos os dias, em 
defesa da pessoa presa, em gabinete próprio, exclusivo para esta 
finalidade no mesmo endereço do NPF, sempre com um defensor 
e um servidor.
No interior: o defensor público titular da Vara Criminal, estará 
presente na Audiência de Custódia.

Presença do Defensor Público



O defensor público entrevista a pessoa presa antes da audiência, 
orientando-a e acompanhando-a para realizar sua defesa de for-
ma integral. O serviço é totalmente gratuito.

Como atua o defensor? 

Após a Audiência de Custódia, sendo a pessoa liberada ou não, o 
flagrante será distribuído para uma Vara Criminal.

O que acontece depois? 

Uma semana após a Audiência de Custódia, procurar a Defensoria 
Pública para agendar atendimento com o defensor da Vara Criminal 
para onde o flagrante foi encaminhado.
Em Salvador: Pessoalmente, na Avenida Ulysses Guimarães, nº 3.386, 
Ed. MultiCab Empresarial, 2° andar, Sussuarana. Ou agendar através 
dos telefones 3117-9119, 3117-9122, 3117-1249.
No interior: Procurar a Defensoria Pública para maiores informações.

Quais os próximos passos 
do acusado ou seus familiares? 



www.defensoria.ba.def.br

Siga nossas redes sociais: @defensoriabahia

Só de telefone fixo

Só em Salvador


