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RESUMO

O acesso à justiça, considerado direito natural, é constantemente discutido na esfera jurídica por ser garantia constitucional relacionado diretamente à dignidade da pessoa

humana.

Proporcionar à população carente, o efetivo acesso a um sistema onde possam reivindicar seus direitos tem sido um desafio diário enfrentado pelo Estado.

A primeira barreira a obstar o acesso é a dificuldade do cidadão em compreender os direitos que possui, afinal, a vontade ou necessidade de reclamar um direito requer que o

seu destinatário se sinta violado e tal sentimento só se mostra possível a partir do momento que o indivíduo possa perceber tal direito e, consequentemente sua violação. O baixo

nível de entendimento dos indivíduos quanto aos seus direitos significa um comprometimento às possibilidades destes de se reconhecerem como socialmente incluídos numa

coletividade de sujeitos de direito.

Os obstáculos enfrentados pela população pertencente à Comarca de Diamantina vão desde a distância da sede (173 km), até a falta de orientação de onde buscar um defensor.

Composta por 09 (nove) municípios, sua área de abrangência é de 8.001 km, com uma população total com aproximadamente 87.901 habitantes.

O objetivo desta é analisar a demanda judicial oriunda dos municípios pertencentes à comarca que, uma vez identificados, levantará dados tais como: a distância física entre o

juízo e o cidadão; a dificuldade intelectual desse cidadão de compreender os direitos que possui, bem como a incapacidade financeira de acessar o advogado como principais

obstáculos a dificultar ou impossibilitar o acesso à jurisdição na comarca de Diamantina, permitindo-nos apresentar e discutir, futuramente, algumas sugestões de ações a serem

incorporadas ou melhoradas para a transposição de tais barreiras.
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