
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Relatório

O Desembargador Federal KASSIO MARQUES:

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Defensoria Pública da 
União contra decisões proferidas no Processo de Assistência Jurídica - PAJ nº. 2014/007-00079 
pelos Juízes Federais titular e substituto da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas 
que indeferiram pedido de "mudança na estrutura da sala de audiências (...) para que o 

Ministério Público ocupe o mesmo assento reservado às partes, preferencialmente de frente 

com o acusado e distante do julgador".

Os autos vieram ao Conselho de Administração.

Voto

O Desembargador Federal KASSIO MARQUES:

Sobre o tema, a Lei Complementar 75/93 assim dispõe:

“Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:

        I - institucionais:

        a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes 
dos órgãos judiciários perante os quais oficiem;”

A jurisprudência tem considerada constitucional a disposição normativa, 
como se infere do seguinte julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA 
FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSENTO À DIREITA DO MAGISTRADO. 
ART. 41, INCISO XI, DA LEI Nº 8.625/93. ART. 18, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI 
COMPLEMENTAR 75/93.

1. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme estabelece o art. 127 da Constituição Federal. Dessa forma, 
em razão da sua relevância para o Estado Democrático de Direito, essa instituição possui 
prerrogativas e garantias para que possa exercer livremente suas atribuições.

2. O artigo 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), ao estabelecer 
como prerrogativa institucional dos membros do Ministério Público dos Estados o assento 
imediatamente à direita dos juízes de primeira instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara ou 
Turma, não cria qualquer ilegalidade ou desigualdade entre as partes.

3. Tomar assento em salas de audiência e sessões de julgamento em posição imediatamente à 
direita do magistrado, independentemente de atuar como parte ou fiscal da lei, é prerrogativa 
institucional do MP, não podendo se falar em privilégio ou quebra da igualdade entre os 
litigantes, uma vez que tal garantia é proveniente da lei, não configurando qualquer tipo de 
desigualdade. Precedentes: RMS 19981/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 26/06/2007, DJ 03/09/2007, p. 191; AgRg na MC 12417/SP, Rel. Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ 20/06/2007, p. 
226; RHC 13720/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 09/09/2003, 
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DJ 06/10/2003, p. 285; RMS 6887/RO, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 07/11/1997, DJ 15/12/1997, p. 66213.

4. No mesmo sentido, a Lei Complementar nº 75/93, que dispõe sobre a organização, as 
atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, explicita que é prerrogativa institucional 
do membro do MPU sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares 
ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem (art. 18, inciso i, alínea "a").

5. Recurso ordinário não provido. (RMS 23.919/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Desembargador Federal KASSIO MARQUES

Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - relator

Documento assinado eletronicamente por Kassio Marques, Vice-Presidente, em 
27/03/2020, às 14:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 
verificador 9682748 e o código CRC 52BDE83A.
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