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RESUMO: O presente trabalho dispõe-se dos sujeitos da relação jurídico processual penal o qual envolve o juiz, 

o Ministério Público, o acusado, assistente, o defensor, os auxiliares da justiça, o perito e os interpretes. No 

primeiro momento o trabalho aborda sobre os sujeitos do direito processual brasileiro de forma ampla e restrita. 

Com o objetivo de estudar e mostrar a importância de todos desde o início até o fim do processo. O trabalho é de 

natureza bibliográfica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho dispõe sobre os sujeitos do processo penal brasileiro, o qual 

subdividem em sujeitos principais e secundários. Entende-se os principais aqueles cuja falta 

torna-se impossível a existência da relação jurídica; os acessórios são aqueles que intervém de 

alguma forma no processo porém, não é de obrigatoriedade, pois sem os mesmos não traria 

prejuízo a relação jurídico processual. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho em tela tem o objetivo de mostrar os sujeitos do processo penal atual é de 

natureza bibliográfica, o método de abordagem adotado no seu desenvolvimento é o 

hermenêutico. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Iniciada a relação jurídico processual, irá atuar os sujeitos processuais, que são os 

responsáveis por constituir, desenvolver e completar a relação processual, onde os mesmos tem 

caráter de obrigatoriedade, de modo que, sem eles, não se inicia o ato processual. No processo 

há uma distinção dos titulares, em principais e acessórios. 

Os sujeitos principais são aqueles que sem eles, não seria possível o processo penal, 

tendo como exemplo o juiz, o querelente, o querelado e o MP. 



 

 

Os sujeitos secundários são aqueles que tem direitos, portanto participando ou não do 

processo penal não traria nenhum prejuízo. Ademais são estes indispensáveis para o 

desenvolver da relação processual, visto que os mesmos são: escrivão, escrevente, distribuidor, 

contador, oficial de justiça, o assistente de acusação, e os terceiros, que podem ser interessados 

ou não interessados. 

O juiz, mais precisamente, o órgão julgador é um dos sujeitos principais na condução e 

julgamento da ação, que deve agir modo imparcial. Uma vez provocado o juiz não pode negar-

se de julgar a causa apresentada, pois caso o fizesse estaria violando o princípio constitucional 

da inafastabilidade da Jurisdição. 

O Magistrado para atuar no processo, necessita de capacidade funcional, que é a aptidão 

para exercício do cargo; capacidade objetiva, que é ter competência para atuar no cargo; e a 

competência subjetiva que é a imparcialidade ao atuar no processo. 

A Constituição Federal de 1988 confere aos juízes garantias funcionais, que são: 

vitaliciedade — o juiz não perdera o cargo, salvo por sentença transitada em julgado; 

inamovibilidade — a não transferência de seu cargo, senão por vontade sua; irredutibilidade de 

Vencimento — Assegura que não haverá perseguição de ordem financeira por parte de 

superiores e governantes. O código de processo penal prevê três situações que o juiz poderá ser 

afastado do processo, sendo elas: voluntariamente, ou mediante apresentação de exceção, os 

impedimentos, as incompatibilidades e as hipóteses de suspeição. 

O Ministério Público que é o órgão acusador, assim como o juiz deve atuar de forma 

imparcial, e deve pleitear pela aplicação da lei de forma justa, pois o mesmo é tido como fiscal 

da lei. É conferido ao Ministério público opinar em questão da absolvição do réu, recorrer em 

prol do acusado, impetrar habeas corpus. O MP tem a função, vedação, garantias e princípios 

institucionais garantidos pela Constituição Federal. 

O acusado é o indivíduo contra quem será impetrada a ação penal, o mesmo tem que ser 

maior de 18 anos, podendo ser também a pessoa jurídica que comete a infração penal. 

O querelado independentemente da situação que se encontrar, sempre terá um defensor, 

caso o réu seja possuidor de habilidades técnicas ele próprio pode defender a si e aos demais 

corréus. O juiz é o responsável por velar acerca da defesa técnica caso e réu não seja possuidor 

de tal, a qual é necessária para o processo. 

Em face da indisponibilidade do direito de defesa, a atuação do defensor torna-se 

obrigatória para a relação processual, não dependendo da vontade do réu, pois caso haja a 

ausência do defensor pode causar nulidade no processo. O defensor é o profissional habilitando, 



 

 

tendo como exemplo o advogado, defensor público o procurador do estado, caso não houver 

defensoria pública. 

O assistente de acusação é a vítima, aquele que teve seu direito violado. O assistente 

será admitido enquanto não passar em julgamento a sentença e receberá a causa no estado em 

que se achar (CPP, art.269, caput). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao estudar os sujeitos processuais e seus aspectos relevantes, percebe-se a importância 

de todos para o desenvolver do processo penal brasileiro, e que todos colaboram de forma 

significativa com a finalidade de alcançar a resolução do mérito ou da lide. 
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