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Aula 29 

 

Sujeitos Processuais 

 

 Assistentes  

Art. 268.  Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do 
Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das 
pessoas mencionadas no Art. 31. 

O assistente de acusação é a pessoa que se habilita no Processo Criminal para ajudar o MP na promoção da 
acusação. É um sujeito processual secundário, não é uma parte necessária.  

Sua habilitação deve ser realizada por meio de advogado. Só é cabível em crimes de Ação Penal Pública.  

O art. 311 do CPP (alterado na Reforma do CPP de 2011) deu ao assistente de acusação legitimidade para 
solicitar prisão do acusado.  

O que justifica a existência dessa figura no Processo Penal?  

1ª Orientação – entendimento majoritário da doutrina, que conta com autores como Tourinho Filho e Paulo 
Rangel: 

O interesse em receber a reparação do dano. Tanto é assim que não é tudo que o assistente pode fazer, ele 
tem sua atuação limitada pelo artigo 271 do CPP.   

2ª Orientação – Helio Tornaghi:  

O interesse pessoal na condenação do acusado.  

Crítica a essa orientação: seria uma forma de fomentar a vingança no Processo Penal.  

 

A figura do assistente de acusação foi recepcionada pela Constituição Federal? É compatível com os artigos 
que tratam do Ministério Público?  

Os autores que são membros do MP dizem que a figura foi concebida em um período em que a ação pública 
não era exclusiva do MP, logo com a promulgação da Constituição, não se pode mais falar em assistente de 
acusação. Ainda que se admita essa figura, este não pode fazer nada que seja exclusivo de um membro do 
MP (por ex.: recorrer).  
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A jurisprudência entende que a figura foi recepcionada pela Constituição, é válida e atua e auxílio da 
acusação. Entende ainda que assim como a inércia do MP em apresentar Denúncia autoriza a Ação Penal 
Privada Subsidiária da Pública, a inércia em recorrer autoriza a interposição de Recurso pelo Assistente.  

 

Art. 269/CPP - O assistente poderá ingressar no processo até o trânsito em julgado. Sua figura não cabe no 
Inquérito! Correu não poderá ser assistente de Acusação.  

 

O art. 271 do CPP permite, dentre outras atividades, que o assistente adite as Alegações Finais do MP:  

Art. 271.  Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às 
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os 
recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, 
§ 1o, e 598. 

Na prática, ele se manifesta de forma separada. O mesmo vale para a interposição de recursos.  

 

Conforme artigo 272, o MP será ouvido sobre a habilitação do assistente. Poderá apenas apresentar 
questões legais, quem decide sobre a habilitação é o juiz.  

Art. 272.  O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. 

 

 Ministério Público  

 

O MP, no Processo Penal, atua como parte, além de ser fiscal da Lei. Nos crimes de ação penal privada, atua 

apenas como custus legis (fiscal da lei).  

 

Princípio do Promotor Natural  

Garante que ninguém será processado se não por um membro do MP que possua atribuição. A atribuição do 

promotor equivale a Competência do Juiz.  

 

 

 Juiz  

 

Art. 251.  Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso 
dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. 

 

Impedimento e Suspeição  

 

Situações que questionam a imparcialidade do juiz.  
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O impedimento é extremamente grave, podendo ser alegado a qualquer momento e de qualquer forma. Já a 

suspeição, deve ser alegada através da Exceção de Suspeição.  

 

Art. 96.  A argüição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em 
motivo superveniente. 

Art. 254.  O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer 
das partes: 

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; 

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por 
fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; 

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, 
sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das 
partes; 

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; 

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; 

 Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. 

 

Qual o vício praticado por um juiz suspeito?  

 

Tourinho Filho: apesar da gravidade do vício, o art. 96 do CPP estabelece um momento preclusivo para que 

seja alegado. A Nulidade é relativa.  

 

Jurisprudência: A suspeição esbarra em um dos pilares do Sistema Acusatório – a Imparcialidade do Juiz- 

logo, é hipótese de Nulidade Absoluta independente da redação do artigo 96.  

 

Por que o artigo 456, I (que lista as hipóteses de nulidade) não mencionou o impedimento, mas apenas a 

suspeição?  

 

Porque o art. 252, que trata do Impedimento, PROÍBE o juiz de exercer a jurisdição, logo, é hipótese de 

Inexistência.  

 

O juiz pode afirmar sua suspeição espontaneamente ou há Necessidade do Ajuizamento da Exceção?  

 

Ele pode comunicar sua decisão às partes e remeter para o Juiz Tabelar.  


