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O CONCEITO DE LIDE E A SUA IMPORTÂNCIA PARA AS MODERNAS CONCEPÇÕES DO DIREITO 
PROCESSUAL. Júlio Eduardo Lopez Junior, Camile Silveira Pacheco, Endrigo Machado Vieira Arena, Viviane 
Marques Elias, Danilo Alejandro Mognoni Costalunga (Faculdade de Direito, Faculdades Integradas do Instituto 
Ritter dos Reis). 

O Conceito de Lide e a sua importância para as modernas concepções do Direito Processual, tem como fundamento a análise 
crítica e vertical das designações que recebeu o vocábulo “lide” ao longo da história do direito processual, bem como da 
importância que o mesmo recebeu durante todo este período. A categoria lide é uma dessas questões, tendo em vista que recebeu 
por parte da doutrina processual os mais diferentes conceitos, cujas conseqüências e efeitos são diversos na realidade fenomênica. 
Diante da multiplicidade de conceitos e designações, mister se faz abordarmos a questão com profundidade, para dela extrairmos 
o verdadeiro significado e importância para a moderna ciência processual. Identificar alguns dos problemas existentes no âmbito 
do direito processual, que possuam estreita vinculação com este vocábulo, com o fornecimento de possíveis soluções é tarefa 
indissociável. Para tanto, a pesquisa terá início com o estudo da obra do autor do conceito de lide, CARNELUTTI. Em um 
segundo momento, serão analisados textos dos mais diversos autores, estrangeiros e nacionais, da publicação mais recente para a 
mais antiga, que tenham comentado ou abordado o pensamento de CARNELUTTI a respeito da biografia de lide. Em seguida, 
serão estudadas as obras que deram sustentação a CARNELUTTI e as obras que romperam com a posição do mesmo, para em 
momento posterior volvermos para os textos de CARNELUTTI. Ao cabo desta pesquisa esboçaremos uma tentativa de resgate da 
importância da categoria “lide”, utilizando os fundamentos e institutos processuais existentes em nosso sistema, procurando 
também contribuir para o desenvolvimento ou até mesmo superação das críticas e adesões que recebeu, cujos reflexos ainda não 
foram bem definidos e abordados pela doutrina. 
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