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RESUMO 

 

 

O trabalho a ser apresentado tem como tema central o acesso à justiça, tendo em vista o 

entendimento acerca da função do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos na defesa dos 

citados direitos. Discorre a respeito da afirmação histórica dos direitos humanos, da sua internacionalização, da 

responsabilidade internacional do Estado pela violação dos direitos humanos – principalmente no tocante ao 

modo de atuação do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos –, estudando, ainda, o objeto de 

análise no que se refere aos obstáculos a serem transpostos a fim de que seja alcançada a efetividade do acesso à 

justiça por parte dos cidadãos que têm seus direitos fundamentais violados.  A presente pesquisa, por fim, utiliza 

o método dedutivo de análise bibliográfica, e os resultados que se pretendem alcançar referem-se à busca por 

respostas à questão da deficiência no tocante ao acesso à justiça em relação à defesa dos direitos humanos 

desrespeitados. De modo a, com a divulgação da proposta, por fim, poder divulgar-se também os meios de 

acesso ao Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. 
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