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A PLURALIDADE DO PÓLO PASSIVO DA LIDE E O ALCANCE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
NOS CONFLITOS AGRÁRIOS. Kalinca De Carli, Domingos Sávio Dresch da Silveira (Departamento de Direito 
Privado e Processual Civil da Faculdade de Direito da UFRGS). 
A presente pesquisa científica visa analisar a questão judicial acerca da pluralidade do pólo passivo da lide nos 

conflitos agrários, em especial naqueles que envolvem integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). 
Nesse sentido, cabe verificar de que forma e em que medida são asseguradas as garantias constitucionais que compõem o instituto 
do devido processo legal nos casos de ausência dos pressupostos de identificação, qualificação e citação das partes no processo 
civil. Intenta-se delimitar, deste modo, o alcance de garantias como o contraditório, a isonomia e a ampla defesa, no contexto de 
um processo marcado pela disputa em torno da terra, bem como a posição da doutrina e da jurisprudência relativamente à matéria. 
O presente trabalho se dividirá em duas partes: na primeira, analisar-se-á a relação existente entre as garantias do devido processo 
legal e os pressupostos da ação referentes à identificação, qualificação e citação das partes; na segunda, delimitar-se-á a 
flexibilização ou não de tais garantias nas causas cujo pólo passivo é constituído por integrantes do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra, aspecto este que engloba a discussão acerca do direito de ser citado, da correta individualização do pólo 
passivo, da outorga uxória e da citação das multidões. Para tanto, os métodos utilizados consistirão em pesquisa bibliográfica, 
doutrinária e jurisprudencial em torno do tema proposto, complementados por seminários teóricos, grupos de discussão e reuniões 
de pesquisa, voltados `a consecução de estratégias metodológicas que melhor permitam a análise dos dados coletados. Até o 
presente momento, não se apresentam resultados parciais, uma vez que a pesquisa ainda encontra-se em fase de coleta, 
organização e exame de material, associada a discussões e reuniões de grupo visando à formulação de conclusões. (PROPESQ). 
 

122 




