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RESUMO
O presente  artigo  é  resultado  de algumas considerações levantadas através  do Trabalho de Conclusão de Curso,
intitulado “A aplicação do Princípio da Insignificância como mecanismo de acesso à justiça em sede de absolvição
sumária  no juízo de Marialva entre  os anos de 2008 e 3/2013”,  apresentado na forma de monografia,  quando da
conclusão da graduação em Direito, pela Universidade Estadual de Maringá. A fim de adequar o conteúdo da monografia
ao  evento,  o  texto  contemplará  apenas  parte  da  discussão  acerca  do  acesso  à  justiça  e  formas  de  efetivá-la,
notadamente a aplicação da absolvição sumária. Abordaremos o acesso à justiça como princípio intrínseco ao princípio
da dignidade da pessoa humana. Para tanto, utilizamos os preceitos abordados por Cappelletti e Garth (1988) como
aporte teórico e Antonio Henriques e João Bosco Medeiros (2017), bem como Carneiro (2007), como apoio metodológico
para a pesquisa. A opção de olhar o acesso à Justiça à luz do instituto da absolvição sumária, decorre da compreensão
de que, de todas as áreas processuais em que o acesso à justiça pode ser analisado, o processo penal talvez seja o de
maior  importância,  tendo  em vista  a  subsidiariedade  da  sua  aplicação  e  à  gravidade  das  consequências  de  sua
aplicação.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso à justiça; Processo Penal; Absolvição sumária; Princípio da dignidade da pessoa humana.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo advém de alguns apontamentos obtidos através do Trabalho de Conclusão de
Curso, intitulado “A aplicação do Princípio da Insignificância como mecanismo de acesso à justiça
em sede de absolvição sumária no juízo de Marialva entre os anos de 2008 e 3/2013”, apresentado
na forma de monografia, quando da conclusão da graduação em Direito, pela Universidade Estadual
de Maringá. 

Na presente pesquisa abordamos princípios, como o da dignidade da pessoa humana como
regentes da interpretação constitucional.  Os princípios presentes na Constituição,  bem como os
demais que regem o direito penal e o processo penal, vêm sendo utilizados como fundamentação
das diversas soluções a serem aplicadas às mais variadas situações jurídicas.  Assim, busca-se
proteger os bens jurídicos mais importantes ao indivíduo, indispensáveis à sua sobrevivência digna.
Muito embora não haja um entendimento dominante em relação ao conteúdo material do princípio da
dignidade humana, alguns autores entendem que dentre esses valores, os quais são abarcados pela
ordem  jurídica,  têm  como  objetivo  instrumentalizar  a  proteção  e  assegurar  o  exercício  desses
direitos, que é o acesso à justiça.

Dessa forma, o acesso à justiça é de fundamental  importância para o pleno exercício do
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, não se reduzindo apenas como elemento ao acesso a
máquina jurisdicional, mas também sendo ponto central da moderna processualística.

O acesso à Justiça é analisado então à luz do instituto da absolvição sumária. Dentre as
muitas áreas processuais em que o acesso à justiça pode ser analisado, o processo penal talvez
seja o de maior importância, tendo em vista a subsidiariedade da sua aplicação e à gravidade das
consequências de sua aplicação.
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2 DO ACESSO À JUSTIÇA: BREVE HISTÓRICO

Segundo Tristão e Fachin (2009), a obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth foi um marco no
movimento do Acesso à Justiça. Na referida obra, os autores explicam as finalidades do acesso à
justiça, descrevem as barreiras enfrentadas e as ondas de reforma nesta área.

O  acesso  à  justiça,  tal  como  descreve  Cappelletti  e  Garth  (1988),  corresponde  a  duas
finalidades primordiais do sistema jurídico, que por sua vez é a forma pela qual as pessoas podem
reivindicar seus direitos e resolver suas demandas. Essas finalidades dizem respeito primeiramente
à igualdade de acesso a todos e, em segundo, a produção de resultados individual e socialmente
justos, ou seja, é o alcance da justiça social que pressupõe o acesso efetivo. 

Nos séculos XVIII e XIX, o acesso à justiça se resumia ao direito formal do indivíduo lesado
de ingressar com uma ação ou contestar. Cappeletti e Garth complementam:

A teoria era de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito natural”, os direitos
naturais não necessitavam de uma ação do Estado para sua proteção. Esses direitos eram
considerados  anteriores  ao  Estado;  sua  preservação  exigia  apenas  que  o  Estado  não
permitisse que eles fossem infringidos por outros.  O Estado, portanto, permanecia passivo,
com relação a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer seus direitos e
defendê-los, adequadamente, na prática. (CAPPELETTI; GARTH, 1988)

Isto  é,  a capacidade ou não dos jurisdicionados em utilizar efetivamente a justiça e suas
instituições não era preocupação do Estado. Senão vejamos o que Cappeletti  (1988, p. 9) diz a
respeito: “A justiça, como outros bens, no sistema do laissez-faire, só podia ser obtida por aqueles
que pudessem fazê-lo  eram considerados os  únicos responsáveis  por  sua sorte”.  Esse modelo
refletia  a  filosofia  individualista  da  época,  em que  o  acesso formal  possibilitava  uma igualdade
também formal, não efetiva.

À medida que a sociedade crescia em sua complexidade, o conceito de direitos humanos
também  se  modificou,  ou  seja,  “a  partir  do  momento  em  que  as  ações  e  relacionamentos
assumiram,  cada  vez  mais,  caráter  mais  coletivo  que  individual,  as  sociedades  modernas
necessariamente  deixaram  para  trás  a  visão  individualista  dos  direitos  [...]”,  conforme  explana
Cappeletti e Garth (1988, p. 10).

Atualmente  tem-se  outra  visão  acerca  do  acesso  à  justiça,  apesar  da  dificuldade  ainda
existente de efetivá-lo. Segundo Canotilho (1993), apud Tristão e Fachin (2009), o acesso à justiça é
um princípio jurídico fundamental, o qual pertence a ordem jurídica positiva e constitui fundamento
para a interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo.

Conforme dispõe Cruz e Tucci (1989), citado por Tristão e Fachin (2009), há bastante tempo a
doutrina já vem defendendo que o acesso à Justiça não deve se restringir a atuação judicial, mas
deve abranger também a atuação extrajudicial.  O referido autor admite também que o acesso à
Justiça deve conter diversos meios de pacificação de conflitos, além de possibilitar instrumentos
hábeis à consecução rápida, segura e justa de uma demanda.

Conforme Cappeletti  e Garth (1988, p. 11), o acesso à justiça tem sido progressivamente
reconhecido, já que os demais direitos perdem o sentido se ausentes mecanismos para sua efetiva
reivindicação. Portanto, o acesso à justiça pode “ser encarado como o requisito fundamental – o
mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda
garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.”

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  o  acesso  à  justiça  surge  como  verdadeiro  princípio
constitucional  positivado,  inserido no art.  5º,  XXXV da Constituição Federal  de 1988.  Conforme
Bastos (1996)  citado por  Tristão e Fachin (2009),  o  princípio  do acesso à Justiça,  teve origem
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expressa na constituição de 1946, embora já estivesse presente de forma implícita na Constituição
de 1981. O acesso à justiça, além de um princípio, é um direito fundamental: 

[...]  que deve nortear  a  interpretação  constitucional  e  servir  como diretriz  para  a  atividade
interpretativa, influenciando, assim, todo o ordenamento jurídico, desde o momento legiferante,
passando pela aplicação concreta da lei até a necessidade de se franquear opções para sua
efetivação,  justamente  o  que  possibilita  uma  construção  da  democracia  de  forma  justa  e
igualitária. (TRISTÃO; FACHIN, 2009)

O acesso à justiça é um direito não apenas formal, uma vez que, conforme explica Figueira
Junior (1999) apud Tristão e Fachin (2009, p. 54), “não basta para o jurisdicionado envolvido numa
lide judicial  que o Estado diga o direito;  torna-se imprescindível  que esse direito  seja conferido
materialmente a quem tem razão”.

No mesmo sentido é a posição de Mazzilli (1998, p. 7): “cabe apontar que, entre os valores 
fundamentais da democracia, está o acesso à Justiça, que deve estar efetivamente ao alcance de 
todos, pobres e ricos, fracos e poderosos”.

Mazzili (1998), ressalva que a possibilidade de acesso à justiça é desigual, tanto no que tange
o aspecto econômico, quanto tange os aspectos sociais, culturais, regionais, etárias e mentais.

Segundo Aragão (2006), o acesso à justiça lato sensu significa assistência jurídica judicial e
extrajudicial,  com ou sem conflito  específico,  contemplando inclusive  serviço  de informação,  de
orientação e estudo multidisciplinar. Vejamos o que Aragão diz a respeito:

Quando se fala no termo "acesso à justiça", pensa-se logo numa Justiça eficaz, acessível aos
que precisam dela e em condições de dar resposta imediata às demandas; enfim, uma Justiça
capaz de atender a uma sociedade que esta  em constantes transformações.  Entretanto,  o
acesso  à  justiça  não  fica  somente  reduzido  ao  sinônimo  de  acesso  ao  Judiciário  e  suas
instituições, mas sim, a uma ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano.
Assim, o acesso à justiça constitui a principal garantia dos direitos subjetivos. (ARAGÃO, 2006)

O acesso à justiça, à guisa de Aragão (2006), é um direito fundamental e como tal exige
mecanismos estruturais e organizados, atuando diretamente nas comunidades, a fim de solucionar
questões  que  normalmente  não  chegariam  ao  Judiciário,  seja  por  ausência  dos  poderes
constituídos, seja pelos altos custos de um processo, seja pela demora na tramitação dos feitos, o
que constrange e desestimula as pessoas a buscarem a justiça nos fóruns e tribunais.

Cappelletti e Garth (1988) ressalvam que a perfeita igualdade entre os litigantes é utópica,
entretanto,  há obstáculos que podem ser superados.  Dentre os obstáculos, também citados por
Cappeletti  e  Garth  (1988),  estão:  as  custas  judiciais;  as  possibilidades  das  partes;  problemas
especiais dos interesses difusos.

A resolução formal dos litígios é muito dispendiosa e os litigantes além de suportar as custas
processuais,  também devem arcar com os honorários advocatícios. De acordo com Cappeletti  e
Garth (1988), os altos custos “agem como uma barreira poderosa sob o sistema, mais amplamente
difundido, quem impõe ao vencido os ônus da sucumbência.”

Outro ponto que segundo Cappelletti e Garth (1988) prejudica o acesso à justiça é o fato de
que a maioria das causas é de baixo valor. Se não vejamos:

Causas que envolvem somas relativamente pequenas são mais prejudicadas pela barreira dos
custos. Se o litígio tiver de ser decidido por processos judiciários formais, os custos podem
exceder o montante da controvérsia, ou, se isso não acontecer, podem consumir o conteúdo do
pedido a ponto de tornar a demanda uma futilidade. (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 19)
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No Brasil, existem os juizados especiais1 cível e criminal, que oferece, pelo menos em tese,
um  mecanismo  mais  rápido  e  menos  dispendioso  de  prestação  jurisdicional.  Porém,  no
entendimento de Mazzilli (1998, p. 22-3), o ideal de um juizado de pequenas causas ainda não foi
alcançado, mormente porque não deveria prescindir de uma efetiva solução para os três problemas
que julga serem fundamentais, quais sejam: “a) a eliminação de atos e fórmulas no limite máximo
possível;  b)  a  eliminação  total  de  custas,  despesas,  honorários  e  encargos  processuais;  c)  a
necessidade de solução cautelar imediata do litígio”.

3 POSSIBILIDADES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E SUA APLICAÇÃO COMO EFETIVAÇÃO
DO ACESSO À JUSTIÇA 

A  aplicação  da  absolvição  sumária  refere-se  à  jurisdição,  para  compreendê-la  como
efetivação de acesso à justiça é necessário realizar alguns apontamentos acerca de que em quais
situações ela é possível. 

Segundo Aquino e Nalini (2012), no caso do promotor de justiça ou querelante oferecer a
exordial acusatória, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, o juiz não terá alternativa senão
recebê-la. 

No entendimento do aludido autor, o recebimento da denúncia é mero despacho, isto é, não
possui conteúdo decisório. Vejamos: 

Este ato, chamado de delibação, que não ultrapassa os lindes do mero despacho sem carga
decisória, todavia, a nosso aviso, em que pese minoritária doutrina e jurisprudência em sentido
contrário,  não  necessita  ser  fundamentado,  porquanto  o  mesmo se  presta  tão  somente  a
movimentar o processo, passando-o de uma fase à outra, e, por via de consequência, não fere
regramento  inserido  na  Carta  Magna  (art.  93,  IX)  na  direção  de  que  todas  as  decisões
proferidas  pelo  Poder  Judiciário  deverão  ser  fundamentadas,  abstração  feita  nos  delitos
falimentares. (AQUINO e NALINI, 2012, p. 159).

Aquino e Nalini (2012), ressalvam, entretanto, que, caso a Inicial seja rejeitada por uma das
causas elencadas no art. 395 do CPP, o magistrado estará obrigado a fundamentar sua decisão, sob
pena de nulidade. 

Conforme prevê Capez (2013),  caso não ocorra  inicialmente  a  rejeição liminar  da  peça
inicial, o acusado poderá ainda conseguir a absolvição sumária, caso ocorra alguma das hipóteses
elencadas no art. 397 do CPP.

À guisa de Aquino e Nalini (2012), o legislador quis operacionalizar o direito fundamental à
celeridade  do  processo  quando  trouxe  uma  fase  preliminar  de  defesa.  Dessa  forma,  nos
procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não ocorrer a rejeição
liminar das mesmas, o réu será citado para responder à acusação, oportunidade em que poderá
pleitear a absolvição sumária. 

Capez (2013) ressalva, porém, que na sentença que declara extinta a punibilidade, hipótese
prevista no art. 397, IV do CPP, o juiz não adentra no mérito da ação, não reconhecendo a inocência
ou  a  culpa  do  agente,  razão  pela  qual  não  poderá  ser  considerada  uma  decisão  absolutória,
devendo o juiz declará-la de ofício, nos termos do art. 61, caput do CPP.

A absolvição sumária poderá se dar após a resposta do réu, que é obrigatória. Segundo
Tourinho Filho (2012, p. 250), a resposta do acusado é mais importante do que a contestação na
esfera cível, já que esta poderá ou não ocorrer.

O autor mencionado no parágrafo ‘supra’ ainda esclarece: 

1 Lei 9099/95, criada para suprir a previsão do art. 98 da Constituição Federal de 1988.
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Quanto a resposta do réu, se ele não for encontrado para fazê-la, será notificado por edital e,
se não atender à determinação do Juiz, o processo ficará aguardando seu comparecimento ou
do seu Defensor constituído. Tão logo um ou outro apareça, ser-lhe-á concedido o mesmo
prazo. Se, notificado, não atender, o Juiz nomear-lhe-á um Defensor, a quem será aberta vista
dos autos por 10 dias para ser dada a resposta.

Na resposta,  o  réu poderá arguir  tudo o que tiver  de direito  e  interessar  a  sua defesa.
Conforme Tourinho Filho (2012, p.  51),  esta é a oportunidade para juntar justificações, requerer
diligências, arguir exceções2 e arrolar testemunhas3. 

Após a resposta, então, o Juiz poderá absolver o réu quando da verificação das seguintes
causas4: a) o fato narrado evidentemente não constitua crime; b) estiver manifesta a excludente de
ilicitude ou de culpabilidade; ou c) estiver extinta a punibilidade.

Se não for caso de absolvição sumária, o Juiz receberá a denúncia a queixa e designará
audiência de instrução e julgamento, dando-se prosseguimento na ação penal, tal como prevê o art.
397 do CPP.

Segundo Tourinho Filho (2012), em algumas ocasiões, o Juiz antes de exarar o despacho de
recebimento, designa audiência para tentar a conciliação das partes, o que normalmente ocorre nos
crimes contra a honra, tal como prescreve o art. 520 do CPP.

Não há exigência legal que determine a fundamentação do despacho que recebe a peça
acusatória. Vejamos o que esclarece Tourinho Filho:

Tem sido ordinariamente obedecida a norma no sentido de que não deve ser fundamentado,
por falta de exigência legal. Até o advento da Lei nº 11101/05, nos crimes falimentares havia
texto  expresso  exigindo  fosse  a  decisão  que  recebesse  a  denúncia  devidamente
fundamentada. Hoje, não. A fundamentação, contudo, deve ser de rigor para que se saiba se o
Juiz  atentou  para  o  aspecto  formal  da  peça  acusatória,  para  as  condições  genéricas  ou
especificas da ação e para a viabilidade da relação processual.  É de esperar que  de jure
constituendo haja essa exigência, tanto mais quanto prevista constitucionalmente (art. 93, IX).
(TOURINHO FILHO, 2012, p. 251)

Isto é, o Juiz deverá se atentar ao aspecto formal da denúncia ou queixa, a fim de “prover a
regularidade do processo”5.

A peça acusatória que não indique a qualificação do imputado ou sinal pelo qual este possa
ser identificado, que não esteja escrita no vernáculo, bem como aquela que não possua a descrição
do fato tido como criminoso e que constitui a  causa petendi não poderá ser recebida, trata-se de
inépcia6, tal como descreve Tourinho Filho (2012).

Quanto à indicação do dispositivo legal violado, Fabio Capella (2008)  apud Tourinho Filho
(2012), entende que não há óbice ao recebimento da exordial, vez que o art. 383 do CPP prevê que
quando da prolação da sentença o Juiz dará ao fato a devida qualificação jurídico-penal.

Conforme Tourinho Filho (2012), o réu deve ser cientificado do fato que lhe é imputado, a fim
de ter-lhe garantida a ampla defesa, ou seja, se o fato criminoso estiver descrito na Inicial, com

2 Conforme prevê o art. 111 do CPP, essas exceções serão processadas em apartado.
3 No procedimento ordinário poderá ser arroladas até 8 testemunhas, enquanto no procedimento sumário,
poderão  ser  arroladas  até  5  testemunhas.  Quanto  ao  procedimento  sumaríssimo,  por  falta  de  previsão
expressa na Lei 9099/95, o máximo será de 3 testemunhas, vez que o antigo art. 537 do CPP assim previa,
de acordo com a opinião de Tourinho Filho (2012).
4 De acordo com o art. 415 do CPP.
5 Art. 251 do CPP.
6 Art. 395, I do CPP.
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todas as suas circunstâncias, não haverá prejuízo para a defesa a indicação errada do dispositivo
legal.

Segundo  o  mesmo  autor,  não  há  necessidade  que  o  Juiz  dê  ao  fato  criminoso  outra
classificação jurídico-penal por ocasião do recebimento da denúncia, mormente porque o réu se
defende do fato e não da tipificação. Porém, há situações em que é forçosa essa reclassificação: 

Até  a  pouco  tempo  o  homicídio  qualificado  não  admitia  liberdade  provisória.  Assim,  se  o
Promotor denunciasse alguém por homicídio qualificado,  nada obstaria  o Juiz  de fazer  um
estudo dos autos para constatar se havia ou não a qualificadora. E na hipótese de entender
não haver prova de qualificadora, limitar-se-ia a receber a denúncia; e não estando presente
qualquer das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva,  conceder-lhe-ia  a liberdade
provisória  que a Lei  8072/90,  com a redação dada ao inciso II  do seu art.  2º  pela  Lei  nº
11464/07, não impede a liberdade provisória nos casos de crimes hediondos. Mas, para evitar
problemas  com  os  usufrutuários  de  dúvidas,  pode  o  Juiz,  no  despacho  liminar  positivo,
pesquisar  a  presença  da  pretensa  qualificadora.  Aliás,  quando  havia  entre  nós  a  prisão
preventiva obrigatória, a doutrina, com Frederico Marques e Romeu Pires de Campos Barros à
frente, entendia, e com razão, ser lícito ao Juiz proceder a um estudo bem acurado dos autos
do inquérito  para saber se a  infração imputada ao réu era realmente aquela  que exigia  a
medida constritiva de liberdade [...]. (TOURINHO FILHO, 2012, p. 253)

Outras possibilidades de rejeição da inicial é a falta de legitimidade7 e a falta de algum dos
pressupostos de validez8. Isto é, além de verificar as condições mínimas para o exercício do direito
de ação, destarte, o Juiz deverá investigar também se estão satisfeitas as condições mínimas de
viabilidade da relação processual.  Segundo Tourinho Filho  (2012),  ação e  processo são coisas
distintas: é por meio da ação que se instaura o processo. 

Do  recebimento  da  denúncia  ou  queixa,  não  caberá  recurso,  podendo  eventualmente
comportar habeas corpus. Já se for rejeitada, caberá recurso em sentido estrito9.

Segundo Capez (2013, p. 218), após o recebimento da denúncia, o juiz não poderá rejeitá-
la, vez que estaria concedendo ordem de habeas corpus sobre si mesmo, o que não é admitido no
trâmite processual:  “o processo é uma marcha para  frente,  operando-se a preclusão lógica da
matéria, com o recebimento da exordial. Caso o juiz rejeite a denúncia após tê-la recebido, essa
decisão será nula”.

Comungam do mesmo entendimento Aquino e Nalini (2012):

Salienta-se que o julgador não pode receber a denúncia ou queixa e, através de ato posterior,
rejeitá-la,  pois  terá  ocorrido,  na  espécie,  preclusão  lógica  da  matéria  com a  aceitação  do
requisitório inicial. (AQUINO e NALINI, 2012, p. 160)

Se há casos em que a denúncia não deve ser recebida, fica o questionamento do porquê foi
oferecida. Mazzilli  (1998) ressalta que o Ministério Público não possui verdadeira liberdade para
transigir,  mesmo  nos  crimes  de  menor  gravidade,  ficando  engessado  a  ocasiões  e  requisitos
predeterminados. A própria Lei 9099/95 que visava maior acesso à justiça, criou uma imitação de
transação, a qual não atende as necessidades sociais.

É necessário salientar também que aqueles que possuem maior recurso financeiro possuem
vantagem ao propor ou defender uma demanda. Conforme Cappelletti e Garth (1988, p. 21), aqueles

7 Legitimidade ativa ou passiva, que segundo Tourinho Filho (2012, p. 253) refere-se também às condições
de  representação,  requisição  do  Ministro  da  Justiça,  entrada  do  agente  no  território  nacional,  quando
exigidas.
8 Refere-se a não litispendência e a não coisa julgada.
9 Art. 581, I do CPP. 
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que possuem maior recurso financeiro podem pagar para litigar e suportar as delongas do litígio.
Isso quer dizer que “uma das partes pode ser capaz de fazer gastos maiores que a outra e, como
resultado, apresentar seus argumentos de maneira mais eficiente”.

O recurso financeiro também está relacionado à aptidão para reconhecer um direito e propor
uma ação, ou defender-se de uma. Conforme Cappelletti e Garth (1988), a maior parte das pessoas
comuns não conseguem superar todas essas barreiras:

Num primeiro  nível  está  a questão de reconhecer a existência  de um direito  juridicamente
exigível.  Essa barreira fundamental  é especialmente séria  para os despossuídos,  mas não
afeta apenas os pobres. Ela diz respeito a toda a população em muitos tipos de conflitos que
envolvem direitos [...]. mesmo consumidores bem informados, por exemplo, só raramente se
dão  conta  de  que  sua  assinatura  num  contrato  significa  que  precisem,  obrigatoriamente,
sujeitar-se  a  seus  termos,  em quaisquer  circunstancias.  Falta-lhes  o  conhecimento jurídico
básico não apenas para fazer objeção a esses contratos, mas até mesmo para perceber que
sejam passíveis de objeção. (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 23)

Possuir  pouco  recurso  financeiro  traduz-se  sim  em  ineficiente  representação  judicial  e,
consequentemente, em tolhimento a efetivo acesso à justiça. Mazzilli (1998) recorda ainda que não
são todos os Estados que possuem Defensoria pública e mesmo aqueles que a possuem, não
conseguem atender a todos que necessitam. Dessa forma, os mais pobres quase sempre ficam
alijados da Justiça. Isto é, ainda que houvesse Defensoria Pública em todos os Estados, sejam
pagos  diretamente  pelo  Estado,  sejam  dativos,  o  sistema  não  oferece  ao  economicamente
desprivilegiado o efetivo acesso à justiça. 

Conforme Gomes (2011, p. 5), “O sistema penal, na medida em que não incide contra todos
igualmente, não se apresenta como um instrumento de controle social ético”. Nesse sentido também
é  o  posicionamento  de  Zaffaroni  e  Pierangeli  (2007),  uma  vez  que  a  persecução  criminal  se
apresenta  desigual,  desproporcional  ou  não  razoável,  cabe  ao  juiz  a  sua  contenção.  Essa
desproporção,  por  sua  vez,  quando  não  contida,  gera  vulnerabilidade  “na  razão  inversa  da
proximidade ou inserção do sujeito nas classes dominantes”, segundo Zaffaroni et al (2010). 

Considerando a argumentação realizada por Zaffaroni  et al  (2010), a aplicação pelo Juiz da
absolvição sumária, quando for o caso, é manifestação patente de acesso à justiça e de tratamento
igualitário. 

De  outro  lado,  Cappelletti  e  Garth  (1988)  explicam  que  nem  todos  possuem  disposição
psicológica para batalhar por seus direitos em processos judiciais, isto é, mesmo aqueles que sabem
como  buscar  seus  direitos,  podem não  buscá-los.  Pesquisas  realizadas  através  de  entrevistas
apontam que apenas 2% dos consumidores ajuízam ação quando sabem que foram lesados em seu
direito e, 11% admitiram que jamais procurariam um advogado. 

Cappelleti e Garth (1998) ressaltam que a desconfiança em relação aos advogados, comum
entre as classes financeiramente desfavorecidas, o ambiente extremamente formal e intimidador dos
tribunais e juízes desencorajam as pessoas a buscar justiça. Essas pontuações, vale dizer, não
servem para todos os tipos de processos, todavia, no caso do processo criminal é condição ainda
mais intimidadora. Muitas condenações, passíveis de recurso, transitam em julgado, seja pela falta
de uma assistência judiciária  adequada,  seja  porque as pessoas não se sentem encorajadas a
recorrer, devido ao descrédito pelo qual passa o judiciário.
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O  presente  trabalho  procurou  abordar  o  acesso  à  justiça  como  princípio  garantidor  dos
direitos constitucionais,  pontuando sua evolução histórica,  bem como a aplicação da absolvição
sumária como mecanismo de acesso a ordem jurídica justa. 

Dessa  forma,  é  forçoso convir  que  o  instituto  da  absolvição  sumária  relaciona-se com o
acesso à justiça, na medida que seu reconhecimento é um direito do acusado. O judiciário deve
aplicar a absolvição sumária ainda que não haja pedido explícito para fazê-lo, por parte do acusado,
considerando a realidade social do brasileiro e contemplando, assim, a mais lídima efetivação da
justiça.
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