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Simpósio: 10 - DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDADE SOCIAL E ACESSO À JUSTIÇA 
 
RESUMO: O intuito dessa pesquisa é analisar os óbices existentes quanto ao Acesso à Justiça 
nas comarcas do interior do Estado do Amazonas. Para isso, foi exposta a complexidade da 
região amazônica, um breve histórico da delimitação da Amazônia, identificando e fornecendo 
dados mais precisos acerca de seus aspectos socioespaciais. Trata-se de um estudo com objetivo 
de expor as dificuldades do acesso à Justiça nessa região devido ao isolamento geográfico e 
carência estrutural do Poder Judiciário. Desta forma, buscando meios auxiliares à resolução do 
problema, conceituamos o chamado Garantismo constitucional que funciona como forma de 
garantia ao Acesso à Justiça nas situações em que a carência de estrutura torna inviável o 
atendimento a diversos requisitos processuais do direito. Quando observamos a situação do 
acesso à Justiça no interior do Amazonas, esclarece-se que a ausência de estrutura do Poder 
Judiciário dificulta o acesso e o pleno exercício de cidadania nas comunidades da região, isto 
porque acionar o Judiciário para buscar a resolução de litígios ou o reconhecimento de direitos 
é ato inerente à dignidade da pessoa humana, logo, é um direito de todos. Portanto, é nossa 
função como cidadãos amazonenses refletir sobre a garantia desse direito no interior do Estado, 
para extinguir os obstáculos existentes na busca da Justiça nessa região. Academicamente, a 
pesquisa mostra-se relevante pois promove a reflexão acerca da realidade vivida pelos cidadãos 
do interior do Estado e a sua dificuldade no alcance à justiça, esforçando-nos a concluir que o 
Direito não está cumprindo o seu objetivo principal de promover a Justiça à toda a sociedade. 
Destarte, este estudo estimula a busca por novas ferramentas que aproximem progressivamente 
o efetivo exercício à Justiça da sociedade amazonense, mais precisamente nas comarcas 
interioranas. Nesse compasso, o objetivo final era averiguar as dificuldades quanto ao acesso à 
justiça no interior do Amazonas e caracterizar a responsabilidade estatal em promover tal direito 
aos cidadãos residentes nessa região. Como ponto inicial, foi realizado um estudo bibliográfico 
acerca da delimitação do espaço amazônico e suas características, alcançando o isolamento 
geográfico da região interiorana como óbice ao acesso à justiça. Ademais, foi feita uma reflexão 
sobre o acesso à justiça como inerente ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, 
portanto, responsabilidade estatal o seu efetivo provimento aos cidadãos. Como propostas de 
solução, foi estudado o conceito de Garantismo Constitucional, em suas diversas formas. O 
procedimento metodológico adotado foi, sobretudo, o método indutivo de pesquisa, uma vez 
que parte da análise de um caso concreto junto do incremento bibliográfico acerca da matéria. 
Ao concluir a pesquisa, obteve-se o resultado de que o garantismo constitucional pode conceber 
a ampliação do acesso à justiça em espaços de isolamento geográfico no interior da Amazônia, 
sendo capaz de promover maior acessibilidade à Justiça nesse meio.   
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