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Resumo: No Brasil existem práticas e ritos no cenário jurídico que se consagram ao longo do tempo, 

ganhando força tamanha, que passam a assumir forma legal, o que torna o grau de questionamento 

sobre os mesmos ainda mais restrito. Verificamos que a tradição na sala de audiências sempre foi a de 
que o Promotor de Justiça senta-se ao lado do Juiz de Direito. No entanto, recentemente, essa questão 

tem levantado grandes discussões trazendo debates sobre o princípio da paridade de armas, princípio 

de imparcialidade e equidistância entre juiz, acusação e defesa. O presente trabalho trás o 

questionamento desta normalidade que parece imperar no que diz respeito ao posicionamento do 
Ministério Público nas salas de audiência. 
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Abstract: In Brazil there are practices and rites in legal scenario that establishes over time, gaining 

such strength, which is to take legal form, which makes the degree of questioning about them even 
more restricted. We found that the tradition in the courtroom has always been that the District 

Attorney sits next to the judge. However, recently, this issue has raised much discussion bringing 

debates about the principle of equality of arms principle of impartiality and equidistance between the 

judge, prosecution and defense. The present work behind the questioning of normality that seems to 
dominate with respect to the position of  
prosecutors in the courtrooms. 
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Introdução 

A justiça, cega para um dos dois lados, já não é justiça. Cumpre que 
enxergue por igual à direita e à esquerda. 

Rui Barbosa 

No Brasil existem práticas e ritos no cenário jurídico que constituem exercício secular, 

sendo atualmente baseado não apenas no costume, mas também na legislação, o que torna o 

grau de questionamento sobre os mesmos ainda mais restrito, e exatamente isso é o que vem 

acontecendo com a posição cênica ocupada pelas partes nas salas de audiência e sessões dos 

tribunais brasileiros, ao menos quando se trata do exercício da pretensão acusatória Estatal 

(MINISTRA CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, 2012)1. 

O presente trabalho Propõe questionar o porquê de uma das partes estar inserida à direita 

do sujeito processual responsável pela elaboração do provimento jurisdicional, considerando 

que a Constituição do Brasil (CRFB/88) estabelece a igualdade das partes no curso do devido 
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processo legal e assegura o contraditório e ampla defesa conforme previsto no artigo 5º, caput 

e seus incisos I, LIV e LV. 

Embora aos membros do Ministério Público seja assegurada por força de lei a prerrogativa 

de assento ao lado do Magistrado, encontramos juízes de Direito que se posicionam contrário 

a este status legal garantido a referida instituição, fundamentando sua decisão aduzindo que a 

estrutura das audiências na forma da prerrogativa desta instituição violaria a isonomia e a 

aparência de imparcialidade do Juiz.  

Se tomarmos como ponto de partida a Constituição Federal, as relações processuais 

precisam ser vistas sob o enfoque que garanta o contraditório entre as partes, precisando-se 

evitar uma distribuição desigual de forças, devendo a quem acusa e a quem se defende em 

juízo, ser assegurado as mesmas possibilidades de sucesso na obtenção da tutela de suas 

razões (VARGAS, 2011). 

Inúmeros princípios encontram-se previstos tanto na Constituição Federal quanto no 

Código de Processo Penal, sendo que podemos destacar os princípios do Juiz natural, do 

Promotor natural, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da inocência 

ou da não-culpabilidade, da imparcialidade do Juiz, e por fim da persuasão racional ou do 

livre convencimento (ARAS, 2001). 

Ao observamos de forma sistemática a nossa Carta magna, com a sua promulgação em 05 

de outubro de 1988, o Ministério Público foi reestruturada por completo, de órgão que 

integrava a organização do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, passou a compor o título 

IV “Da Organização do Poderes”, em seção de capítulo específico (Capítulo IV – Seção I), 

sem guardar qualquer relação de dependência com os Poderes Estatais. Optou o legislador 

originário em inscrever o Ministério Público em capítulo especialmente destacado para as 

agora denominadas “Das funções essenciais à justiça”. 

Verificamos ainda que como condição necessária para assegurar o livre exercício de suas 

nobres funções, o Ministério Público recebeu prerrogativas de Poder, com autonomia 

funcional, administrativa e financeira (artigo 127, parágrafos 2º e 3º da CR/88). Em razão do 

importante status que ocupa no Estado brasileiro, os direitos que lhe cabem permitem o 

adequado exercício de suas atribuições, como aponta o relator Arno Werlang, 20112: 
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Devemos lembrar que em atenção aos dispositivos constitucionais, leis foram 

promulgadas para disciplinar a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério 

Público, tanto no âmbito federal como estadual, nos moldes do determinado pelo 

parágrafo 5º do artigo 128 da Constituição Federal. 

Percebemos, portanto, que da mesma forma que temos princípios Constitucionais regendo 

o processo penal, vemos a relevante posição ocupada pelo Ministério Público no exercício de 

funções essenciais à justiça. 

 

I - DA COMPOSIÇÃO CÊNICA DAS SALAS DE AUDIÊNCIA    

No Brasil, a disposição topográfica dos assentos das partes e de seus representantes, nas 

salas de audiências criminais, é o mesmo utilizado nas varas cíveis, ou seja, o juiz de direito e 

o Ministério Público em destaque, este ao lado direito daquele, ambos tendo a visão frontal de 

todo o panorama, e, nas posições laterais, os defensores públicos e advogados (PERES, 2011). 

Segundo FLORES E PIRES, 20113 quando o acusador é colocado ao lado do magistrado, 

quase sem fronteiras para distinguir as atribuições de cada um dos aparelhos estatais, acaba 

por carregar a seu favor todo o poder simbólico que decorre da proximidade com a figura do 

juiz, porém segundo os autores o que deve ser revisto é o fato de o defensor, estar colocado 

fora deste contexto, em uma posição de afastamento, que pode simbolicamente ser entendido 

também como uma disposição de inferioridade em relação ao mesmo juiz.  

Remontando a origem histórica do órgão ministerial, conforme TORNAGHI, 1987, p.167 

chega-se ao momento marcado pela hipertrofia de poderes dos antigos procuradores do rei e 

de confusão entre a as funções de acusar e julgar. Considerando a fundamental necessidade de 

fiscalização do Estado, surge o Ministério Público, iniciado no século XIII e consumando-se 

no século XVI. 

            O Poder Judiciário e o Ministério Público nos Estados Unidos e na Inglaterra também 

são exercidos, guardadas as diferenças, por agentes do Estado. Em tais países, há uma enorme 

preocupação com o resguardo da igualdade entre acusação e defesa, inclusive na estrutura 

cênica dos tribunais (FLORES E PIRES, 2011).  

FLORES E PIRES, 2011 exemplificam propostas para reestruturação da posição das 

partes no plenário do Júri, segundo as imagens a seguir:  
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Sistema Americano:  

 

A temática geopolítica da sala de audiências tem sido objeto de discussão nos tribunais 

brasileiros, o que demonstra a pertinência e atualidade da questão em análise (STRECK, 

2011). 

Em entrevista ao site Consultor Jurídico4, o conselheiro Marcelo Nobre, do Conselho 

Nacional de Justiça, defendeu o nivelamento entre Membros do Ministério Público e 
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do juiz viola equidistância das partes. Revista Consultor Jurídico. 

http://www.conjur.com.br/2011-mar-17/ministerio-publico-lado-juiz-viola-equidistancia-partes


 

advogados nas salas de audiência, afirmando que em uma audiência criminal, por exemplo, "a 

parte pode se sentir em desigualdade quando o órgão acusador está sentado ao lado do 

magistrado, enquanto o defensor se encontra em patamar e condição inferior na organização 

da sala”. Ele defende que seja adotado o planejamento da sala de audiência diferente dos 

apresentados acima, ou seja, em formato de "U", em que o juiz ocupa a parte central da sala, o 

réu ou testemunha senta-se a frente do juiz, e o Ministério Público e a defesa se alinham 

frente a frente nas extremidades, em oposição e igualdade. 

II - Da posição de destaque do Ministério Público nas salas de audiência e o princípio da 

isonomia      

Podemos iniciar a discussão sobre a posição de destaque do Ministério público (MP) 

pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 47685 proposta pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que questionou dispositivos legais que asseguram 

aos membros do MP quando atuarem como parte em julgamentos, o direito de sentar-se no 

mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos 

judiciários perante os quais oficiem.  

Na ADI, ajuizada no STF em abril de 2012, a OAB pede a declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 18, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar 75/1993 - 

Estatuto do Ministério Público da União, e artigo 41, inciso XI, da Lei 8.625 - Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público, que asseguram lugar privilegiado ao Ministério Público nas 

salas de audiência ou sessões colegiadas.  

Ressalta-se que a Ministra Cármen Lúcia negou a medida cautelar por “não se cumprir 

os requisitos de urgência ou risco de danos decorrentes do tempo próprio do curso do 

processo”.6 

A entidade ressaltou que não ocorre nenhuma inconstitucionalidade quando o membro 

do MP, na condição de fiscal da lei (custos legis), senta-se ao lado do juiz. No entanto, 

argumenta a OAB, quando atua como parte acusadora, o fato de o representante do MP 

sentar-se estar ao lado do juiz representaria uma “disparidade de tratamento entre acusação e 

defesa”7. 
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6 Idem 
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Dita o artigo 18, inciso I, alínea “a” da referida Lei Complementar:“São prerrogativas 

do MP: sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou 

presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem”. Já o artigo 41, inciso XI, da Lei 

8.625/93 dispõe que Constitui prerrogativa dos membros do MP, no exercício de sua função, 

além de outras previstas na Lei Orgânica: XI “tomar assento à direita dos juízes de primeira 

instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma”.  

A OAB alegou na ADI supracitada que tais dispositivos são inconstitucionais por 

“evidente afronta aos princípios da isonomia, do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa, expressamente previstos por nossa Carta Magna”. Acrescentando ainda que “a 

posição de desigualdade dos assentos durante os julgamentos é mais do que simbólica e pode, 

sim, influir no andamento do processo”.  

Sustenta também que “o cidadão, representado pelo advogado, não é menos 

importante do que o Estado, simbolizado pelo magistrado ou pelo membro do MP", valendo a 

máxima das democracias segundo a qual o Estado deve servir ao cidadão, e não estar acima 

da Constituição Federal. 

Amparando ainda a discussão das prerrogativas à luz do princípio da isonomia 

podemos destacar o mandado de segurança ajuizado pelo Ministério Público do Rio de 

Janeiro contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo, RJ, que 

no proferir do impetrante foi atentatório ao seu direito líquido e certo de tomar assento à 

direita, nas audiências e julgamentos, conforme previsto em lei.  

Ao fundamentar sua pretensão destacou o impetrante8: 

No dia 30 de junho de 2004 foi realizado julgamento pelo Tribunal do Júri de 

Arraial do Cabo, sessão presidida pelo Juiz de Direito Titular daquela Comarca. O 

órgão do Ministério Público, ao perceber a disposição da sala de audiências 

constatou que se assento à direita do Juízo fora removido, requereu a aplicação da 

prerrogativa contida no art. 41, inciso XI, da Lei 8.625/93 e no art. 82, inciso X, da 

Lei Complementar Estadual 106/03.  

Ressaltamos que tal requerimento foi indeferido, e que a autoridade coatora 

fundamentou sua decisão aduzindo que a estrutura das audiências na forma da prerrogativa do 

Ministério Público violaria a isonomia e a aparência de imparcialidade do Juiz.  
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Ao apreciar o mérito da controvérsia, a Sétima Câmara Criminal daquele Tribunal 

denegou a segurança pleiteada, entendendo que a disposição da sala de audiência em Tribunal 

do Júri com remoção do assento do Ministério Público para posicioná-lo no mesmo patamar 

do assento da defesa, não importa em violação da prerrogativa funcional traduzida pelo 

posicionamento a direita do seu Presidente, mas, ao contrário, atende à norma constitucional 

que assegura às partes, em processo judicial penal, tratamento isonômico. 

Porém, no dia 17 de dezembro de 20049, foi interposto pelo impetrante, contra esse 

acórdão, o recurso ordinário, com pedido de liminar, cujo escopo é a comunicação de efeito 

suspensivo ao recurso, de forma a garantir ao Parquet fluminense, o assento à direita dos 

Juízes de primeira instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma, até o 

julgamento do recurso ordinário interposto contra decisão denegatória do mandado de 

segurança individual acima citado, sendo deferido pelo tribunal a concessão da liminar. 

Por outro lado, em 2009, após longo processo legislativo, com amplo debate popular e 

a participação institucional da Defensoria Pública, das Advocacias Pública e Privada, do 

Judiciário, do Ministério Público, e do Legislativo, foi promulgado a Lei Complementar 

132/09, que positivou o parágrafo 7º do artigo 4º, da Lei Complementar 80/94, que em suma, 

conferiu à Defensoria Pública assento no mesmo plano do Ministério Público durante as 

audiências (OLIVEIRA, TEIXEIRA e BARROS, 2011).  

Ainda, segundo os autores supra mencionados, que atuam na Defensoria pública 

federal, apontam que a importância justifica-se no fato de que nas audiências, os atos de 

instrução, julgamento e peticionamento frente ao Judiciário consistem em momentos 

processuais em que os personagens essenciais à Função Jurisdicional do Estado se fazem 

presentes na vida dos cidadãos, nesse contexto, o que falar de um acusador que se senta ao 

lado do Judiciário, em posição diferenciada, de topográfica superioridade em relação à defesa, 

portanto podemos questionar a forma que a simbologia da jurisdição, composta por suas 

Funções essenciais, se apresenta aos cidadãos jurisdicionados (OLIVEIRA, TEIXEIRA e 

BARROS, 2011). 

Considerações finais         

A moderna configuração da justiça tem de certa forma impulsionado a quebra de 

paradigmas e com conseqüentes mudanças, sobretudo nas ações criminais, buscando-se uma 

paridade de armas, não somente material, mas também formal. 
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Entendemos o posicionamento daqueles que defendem que só com equidistância entre 

defesa e acusação, inclusive no que tange ao plano topográfico, será realmente a todos 

assegurados os direitos fundamentais como a isonomia, o contraditório, a ampla defesa e o 

devido processo legal.   

No Brasil, conforme verificamos, o cidadão tem por direito fundamental a ampla defesa 

não a ampla acusação. Lembrando que "justiça" denota, ao mesmo tempo, legalidade e 

igualdade, que se inicia no simbolismo da apresentação imparcial do julgador. 

Percebemos que a Defensoria Pública e a OAB convida a comunidade jurídica à reflexão 

sobre a indispensável equidistância das partes nos atos processuais, garantindo-se ao máximo 

a paridade de armas e a igualdade presencial nas salas de audiência e julgamento, 

principalmente, no campo processual penal, entre os que acusam e os que defendem.  

 Quando no artigo 37, caput, da Constituição Federal indica o princípio da eficiência, 

determina, em última análise, a efetiva prestação da tutela jurisdicional. Por isto, não é 

entendido que a disposição das cadeiras seja algo de tamanha relevância, mas na verdade esta 

concepção cênica da sala de audiência, reduziu fisicamente a questão da igualdade ao lugar 

ocupado por defensores e membros do Ministério Público, pelo menos quanto a forma de 

apresentação.  

O princípio da isonomia também traduz-se em igualdade processual, embora na ação 

penal publica o estado se faz representar pelo Ministério público, isto não torna a parte 

pública com maiores poderes que a parte privada ré, ambos estão com os mesmos deveres e 

faculdades processuais, diferentemente no processo civil em que a fazenda pública e o 

Ministério Público têm prazos mais dilatados para recorrer e contestar, por exemplo, todavia, 

no processo penal a isonomia é mais efetiva, e caso seja violado esta cláusula geral a ação 

penal torna-se nula. 

O tema apresenta-se como um importante passo direcionado à democratização da 

justiça penal, porém alcançar esse objetivo parece não ser fácil, pois para alterar a concepção 

cênica das salas de audiências será necessário romper com uma tradição que naturaliza tanto a 

desigualdade de planos entre acusação e defesa quanto o conhecido “banco dos réus”. 

Com efeito, no processo penal, deve haver as figuras de “quem acusa” e “ daquele que 

julga”, e elas devem ser bem definidas, de modo que não haja confusão de papéis, pois 

somente os atos processuais dialeticamente organizado cujo participantes atuem em posição 



 

de igualdade, é capaz de legitimar o exercício da atividade jurisdicional, dispondo o juiz não 

como partícipe da relação jurídica, mas como destinatário e viabilizador do contraditório. 
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