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RESUMO 

 

Partindo das premissas que envolvem o chamado modelo constitucional do processo, 

através da exposição de valores relativos ao acesso à justiça, bem como mediante 

análise da ideia da instrumentalidade do direito processual, acumulação de pedidos, 

e, uma vez que, a legislação brasileira não contempla a modalidade litisconsorcial 

tema dessa pesquisa, qual seja, litisconsórcio eventual, assim, o objetivo desta 

pesquisa é construir uma teoria para a admissibilidade e sistematização do 

litisconsórcio eventual ao direito processual brasileiro, e, para tanto, extraindo 

hipóteses do direito material, nas quais é possível inferir a aplicação do litisconsórcio 

sob investigação no âmbito processual, não obstante, e demonstrar que, a sua 

aplicação é também é um instrumento de acesso à ordem jurídica justa e 

concretização da instrumentalidade do processo em torno do direito material. Serão 

usadas pesquisas doutrinária e jurisprudencial para justificar e dar suporte à presente 

pesquisa. Por fim, é esperado chamar a atenção dos operadores do direito para a 

importância sobre a reflexão do litisconsórcio eventual. 

 

Palavras Chaves: Litisconsórcio Eventual; Acesso à Justiça; Instrumentalidade do 

Processo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema foi escolhido, haja vista que, em razão das transformações que a 

sociedade, diuturnamente, galga, ter-se-ão consequências nas relações jurídicas 

materiais, por conseguinte, em temas clássicos, surgem renovadas reflexões a serem 

analisadas pelo processualista, uma vez que, surtem efeitos no Direito Processual e, 

assim, o aplicador-intérprete deverá apresentar soluções coerentes e satisfatórias, do 

ponto de vista teórico, além de razoáveis e efetivos, na questão de praticidade. 

Assim, em um primeiro momento, esta pesquisa examinará a criação de 

técnicas processuais como instrumento de acesso à justiça. Após, mediante análise 

da ideia da acumulação de pedidos, o instituto do litisconsórcio e hipóteses do direito 

material nas quais se aplicam o litisconsórcio eventual. Ao final, será possível propor 

um critério à admissibilidade e sistematização do litisconsórcio eventual ao direito 

processual brasileiro, bem como demonstrar que, a sua aplicação é um instrumento 



de acesso à justiça e concretização da instrumentalidade do processo em torno do 

direito material. 

 

OBJETIVOS 

 

Partindo das premissas que envolvem o chamado modelo constitucional do 

processo civil, por meio da exposição de valores relativos ao acesso à justiça, bem 

como mediante análise da ideia da instrumentalidade da ciência processual e, da 

acumulação de pedidos, e, uma vez que, a legislação brasileira não contempla a 

modalidade litisconsorcial tema dessa pesquisa. O objetivo desta pesquisa é construir 

uma teoria para a admissibilidade do litisconsórcio eventual no direito processual 

brasileiro, e, para tanto, extraindo hipóteses do direito material, nas quais é possível 

inferir a aplicação do litisconsórcio sob investigação no âmbito processual, não 

obstante, objetiva-se ainda, demonstrar que, a sua aplicação é um instrumento de 

acesso à ordem jurídica justa e concretização da instrumentalidade do direito 

processual em torno do direito material. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa que se apresenta é do tipo pluridisciplinar, com ênfase no direito 

processual. Porém, o processo será estudado com os necessários influxos do Direito 

Constitucional e do Direito Material, sem perder de vista o modelo constitucional do 

processo civil e a instrumentalidade do processo. Haverá articulações teórico-

doutrinárias entre essas disciplinas, embora se reconheça o fato de que permanecem 

cientificamente distintas. De acordo com as técnicas de análise de conteúdo, afirma-

se que se cuida de uma pesquisa teórica, de sorte que o procedimento adotado para 

verificação das hipóteses e consequências da espécie de litisconsórcio nas diversas 

esferas do direito processual, consiste na análise de textos doutrinários, da legislação 

e de decisões judiciais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Até o presente momento houve a análise da criação de técnicas processuais 

como instrumento de acesso à justiça. Dessa maneira, o estudo do acesso à justiça 



apresenta imensas implicações, uma vez que, além de ser ajustado à realidade social 

ao qual será consubstanciado, pois, “não se organiza uma Justiça para uma 

sociedade abstrata, e sim para um país de determinadas características sociais, 

políticas, econômicas e sociais” (WATANABE, 1988, p.129), a “designação acesso à 

justiça não se limita apenas à mera admissão ao processo ou à possibilidade de 

ingresso em juízo, mas, ao contrário, essa expressão deve ser interpretada 

extensivamente, compreendendo a noção ampla do acesso à ordem jurídica justa” 

(CAMBI, 2009, p.223). 

Assim, o enfoque sobre o acesso à ordem jurídica justa, “o modo pelo qual os 

direitos se tornam efetivos – também” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.12) 

caracteriza-se também com o “direito à preordenação dos instrumentos processuais 

capazes de promover a efetiva tutela jurisdicional” (WATANABE, 1988, p.135), pois, 

“o grande desafio do legislador e do juiz, na concretização do direito fundamental à 

tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva é a construção de técnicas processuais 

capazes de tutelarem os direitos materiais” (CAMBI, 2009, p.225). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O acesso à justiça é um ponto central da nova processualística, uma vez que, 

ao aprofundar o estudo das técnicas processuais – aplicação do litisconsórcio 

eventual –, propicia um meio pelo qual haverá a concretização dos direito 

proclamados e, por consequência disso, a construção de técnicas processuais 

adequadas à realização dos direitos substanciais no processo jurisdicional traz um 

enfoque à instrumentalidade do processo. 
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