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CONTEXTUALIZANDO 

 A exata compreensão da Teoria do Conflito, dos conceitos de Lide, Lide 

processual e Lide sociológica, vem ao encontro de parte do que já foi abordado, 

quando pusemos em destaque a afirmativa de Enrico Ferri ao, nos idos de 1925, 

ressaltar a importância de se apoderar de conhecimentos científicos especiais, não 

só do direito, mas de antropologia, psicologia, medicina legal, psiquiatria, e aqui 

incluímos outros mais como a economia, sociologia, a administração, a física, etc. 

isso pelo fato de que todo este arcabouço extra de conhecimentos nos permite 

desvendar, identificar, evidenciar, em uma visão sistêmica, o conflito como um todo 

( = lide processual + lide sociológica), ou seja, não basta (nossa posição) resolver a 

lide processual – aquilo que é levado pelos advogados ao processo – se os 

verdadeiros interesses que motivaram as partes a litigar (lide sociológica) não forem 

identificados e resolvidos. E este ponto é essencial na compreensão dos meios 

alternativos de conflito – que temos melhor denominado de meios adequados de 

resolução de conflitos. 

 

TEMA 1. TEORIA DO CONFLITO 



 

  

O conflito faz parte da vida em sociedade e quanto mais aumenta a 

população e diminui a oferta de bens da vida, com maior intensidade ele se 

manifesta. 

O ser humano para satisfazer as suas necessidades encontra resistências 

representadas exatamente pelas necessidades de outros seres humanos. As 

diferentes percepções da realidade, a história de vida de cada um, seus valores, 

crenças, cultura, religião, sexual  

O conflito segundo o prisma das necessidades humanas e da teoria da 

motivação nos permite uma visão mais segura sobre o tema. Vejamos.  

Todos os seres humanos tem necessidades que podem ser agrupadas em 

uma pirâmide de cinco níveis: (a) necessidades fisiológicas básicas; (b) 

necessidades de segurança; (c) necessidades sociais; (d) auto-estima; (e) 

autorrealização (MASLOW, s/d). 

A busca dessas necessidades básicas, que se encontram na base da 

pirâmide (sede, fome, ar para respirar) precisam ser satisfeitas primeiro e somente 

após isso, surgiriam as outras necessidades como a busca por segurança, por 

relacionamentos sociais, auto-estima e autorrealização, cada uma a seu tempo.  

É como se o indivíduo escalasse a pirâmide das necessidades, passo a 

passo, até atingir o seu topo que é a necessidade de autorrealização. Uma pessoa 

plenamente realizada estaria, segundo essa percepção, no topo da pirâmide e teria 

todas essas necessidades devidamente equilibradas.  

A necessidade prioritária gera motivação e estímulos para seguir em frente e 

satisfazê-la. Nessa busca dinâmica de satisfação das necessidades vão sendo 

encontrados os desafios e para seguir o curso da vida e melhorar como ser humano 

que quer mais haverá conflitos que fazem parte do nosso dia a dia. O conflito, 

portanto, faz parte da nossa realidade diária e por isso nada há de excepcional na 

existência de uma vida com muitos conflitos. 



 

  

A ação do indivíduo para satisfazer seu estado de carência em relação a 

algumas dessas necessidades encontrará obstáculos, oposição às suas pretensões, 

interesses e necessidades de outros cidadãos aparentemente contrapostas às suas, 

gerando conflitos. Todos os dias da nossa existência na terra, portanto, teremos 

conflitos. 

O Conflito humano decorre exatamente da dinâmica da vida, constante, de 

certa forma repetitiva envolvendo as necessidades, sentimentos e interesses 

conflitantes.  

Essa busca hierárquica das necessidades não ocorre sem um preço. Esse 

preço é o conflito. Por vezes, encontrará o homem um obstáculo justamente em 

outro semelhante seu que igualmente tem a sua escala de necessidades para 

atender. Ocorrendo o choque entre interesses tem início a disputa (KEPPEN & 

MARTINS, 2009). 

É o vizinho a reclamar do muro de divisa; a mulher a reclamar alimentos do 

marido; do empregado em relação a suas horas-extras; do proprietário do veículo 

buscando a reparação dos danos do acidente; do ofendido à reparação do dano 

moral.  

Ademais há outros fatores de interesse, que ocorrem na vida dos seres 

humanos em sociedade, relacionados necessidades sociais, afetivas, políticas, 

espirituais que também são fonte da energia motivacional e também ensejam 

conflitos. 

 Todos os seres humanos têm necessidades a serem supridas e motivados a 

isso terão conflitos com outros seres humanos também motivados a satisfazer sua 

escala de necessidades. 

Guimarães Rosa bem descreve essa constante ao afirmar: “o corre da vida 

embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e 

depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem” (GUIMARÃES ROSA, s/d). 



 

  

Embora o conflito seja normal na vida em sociedade, de regra, a concepção 

sobre o conflito indica discórdia, luta, combate, guerra, agressividade, hostilidade, 

tensões e o termo é também aplicado para definir processos nervosos e estados 

psíquicos (SERPA, 1999).  

André Gomma de Azevedo informa que essa concepção negativa se confirma 

quando nos treinamentos sobre habilidades e técnicas de mediação os participantes 

são estimulados a indicar a primeira ideia que lhes vem à cabeça ao ouvir a palavra 

conflito e invariavelmente se obtém uma lista, onde constam, dentre outras: (a) 

guerra; (b) briga; (c) disputa; (d) agressão; (e) tristeza; (f) violência; (g) raiva; (h) 

perda; (i) processo (AZEVEDO, 2013). 

Em seguida os participantes descrevem as reações que tiveram em seu último 

conflito. Indicam reações fisiológicas (como a transpiração e a taquicardia), 

emocionais (como raiva e irritação) e comportamentais (elevação do tom de voz, 

descuido verbal).  

A escalada da violência ocorre exatamente porque as pessoas conforme essas 

percepções negativas avançam uma contra as outras em uma progressão de 

ofensas. Desfazer essa espiral destrutiva do conflito ou construir uma espiral 

construtiva é o desafio que temos pela frente. Identificar as necessidades que se 

escondem por trás dos gestos e das palavras das pessoas é possível desde que se 

utilizem técnicas adequadas. 

Para encontrar soluções consensuais de resolução de conflitos há de se ter 

em mente que as pessoas (em conflito) a partir dessa concepção negativa que 

carregam, estarão em estado de desequilíbrio e o desafio do profissional 

(encarregado de auxiliar as pessoas na solução de uma causa) será o de buscar, 

por meio de técnicas específicas e métodos consensuais adequados uma mudança 

comportamental que ajude os interessados a perceber e a reagir ao conflito de uma 

maneira mais eficaz.  

  Algumas vezes a partir de uma adequada abordagem técnica altera-se a 

percepção das pessoas sobre o conflito e isso pode ser bom e construtivo. Do 



 

  

conflito podem surgir grandes oportunidades de crescimento, valorização, 

reconhecimento e mesmo de regulação de futuros relacionamentos. 

A conversa desenvolvida no processo pelos métodos consensuais (mediação 

e conciliação) servirá para esclarecer situações, recuperar a comunicação direta, 

eliminar ruídos e falhas verificadas na comunicação anterior e pode até melhorar o 

relacionamento entre os interessados nas suas relações posteriores. 

A possibilidade de perceber o conflito como algo positivo é uma das 

principais alterações da chamada moderna teoria do conflito. Isso porque a partir do 

momento em que ser percebe o conflito como um fenômeno natural na relação de 

quaisquer seres vivos é que é possível se perceber o conflito de forma positiva 

(AZEVEDO, 2013). 

Verificando-se a concepção que as pessoas em geral têm sobre o conflito é 

que se desenvolvem as ferramentas e as técnicas aplicadas pela mediação. 

A mediação e a conciliação se distinguem e para algumas situações 

emocionais, multiplexas a mediação é mais adequada e consiste em processo, que 

como tal tem de ser desenvolvido, passo a passo, com planejamento, com técnica e 

visão interdisciplinar. 

Em face da complexidade dos conflitos e da concepção das pessoas sobre 

sua ocorrência, a mediação buscará na psicologia, na sociologia, na antropologia, 

na filosofia, na matemática, na física quântica os conhecimentos que possam 

fortalecer sua aplicação. 

Com mais essas informações e em outras palavras, a fim de fixar a base para 

o desenvolvimento dos nossos estudos, neste momento, podemos dar os contornos 

gerais sobre a mediação: 

Processo transdisciplinar, técnica “lato senso” e arte que se destina a 

aproximar pessoas interessadas na resolução de um conflito e induzi-las a perceber 

no conflito a oportunidade de encontrar, por meio de uma conversa, soluções 



 

  

criativas, com ganhos mútuos e que preservem o relacionamento entre elas 

(BACELLAR, 2003).  

 

TEMA 2. MOBILIDADE NA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS 

Na interpretação de acesso à justiça como acesso à resolução adequada 

dos conflitos em múltiplas portas e com o objetivo de dar vazão aos tantos conflitos 

que diariamente ocorrem nesta sociedade em constante transformação, devemos 

propiciar ao cidadão a mobilidade para: 

(a) encontrar na esfera pública ou privada, Centros, Conselhos, Câmaras 

(formais e informais) para resolução de conflitos; 

(b) escolher ambiente neutro onde possa participar de procedimentos que 

estimulem soluções por meios extrajudiciais (dentro ou fora do Estado), na forma 

autocompositiva e método consensual; 

(c) não encontrada solução pelo método consensual na forma 

autocompositiva, facilitar a rápida solução (em tempo razoável) pelo método 

adversarial na forma heterocompositiva dentro ou fora do Poder Judiciário (meio 

judicial ou extrajudicial). Como exemplos podemos citar a arbitragem 

endoprocessual dos juizados especiais e a arbitragem geral da Lei 9.307/96. 

A despeito da cultura do cidadão brasileiro de encaminhar todas as causas 

para o Poder Judiciário, abre-se aqui um leque de possibilidades diferenciadas a fim 

de que se dê mobilidade para buscar caminhos dentro ou fora do sistema judiciário 

para solução adequada dos conflitos. 

 Para alcançarmos tais objetivos necessitamos identificar o que é que compõe 

o conflito, como ele se estrutura, como ele se evidencia, e para tanto temos de 

decifrar o conceito de lide, lide processual e lide sociológica. 

 



 

  

TEMA 3. LIDE 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira1 conceitua lide, do latim lite, como 

contenda; combate; luta; questão judicial; litígio; pendência; toureação. 

A definição clássica de lide tem sido a de que é o conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Na verdade (nossa posição) 

é a de que lide indica apenas parcela do conflito e não o próprio conflito na sua 

integralidade. 

Não se deve confundir a lide – que é apenas uma parcela do conflito – com 

o próprio conflito. 

Quando a pessoa procura seu advogado e relata a ele os fatos, apresenta 

questões segundo o seu prisma e pede que sejam requeridas providências, ela o 

faz segundo sua percepção e visão do ocorrido. O advogado por sua vez, de forma 

eminentemente técnica passa a selecionar os bons argumentos, fragmenta a fala do 

cliente (autor de uma ação judicial) e delimita juridicamente o que pode ser objeto 

de pedido perante o Estado-juiz. Ao fazer isso o advogado incrementa os fatos com 

os argumentos seletivos de forma a apresentar a melhor versão a sustentar o direito 

de seu cliente. Temos aí uma descrição do conflito segundo a visão de uma das 

partes (o autor). 

A parte contrária (réu da ação judicial) faz o mesmo procura seu advogado e 

relata a ele os fatos de forma a desconstituir o que afirmou o autor, apresenta 

questões segundo o seu prisma e formula seu pedido que em regra é totalmente 

contrário à pretensão e mesmo que não seja, ainda assim o advogado é obrigado a 

rebater todos os pontos, sob pena de serem os não impugnados tidos por 

verdadeiro (por presunção). O juiz ao conhecer a causa conhece esses fragmentos 

do conflito tecnicamente incrementados para favorecer uma ou outra versão dos 

fatos. A lide, portanto é esse fragmento, parcela restrita de um todo que é 

                                                        
1 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e J.E.M.M. Editores, Ltda. Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa. Editora Nova Fronteira, 2ª ed. Revista e Ampliada, 1986. p. 1029.  



 

  

apresentada ao juiz para que segundo essas premissas que lhe são apresentadas 

possa decidir. 

 

TEMA 4. LIDE PROCESSUAL E LIDE SOCIOLÓGICA 

O Poder Judiciário, com sua estrutura atual, trata apenas superficialmente 

da conflitualidade social, dirimindo controvérsias – objeto da lide –, mas nem 

sempre resolvendo o conflito (BACELLAR, 2003), até porque só pode decidir a partir 

de premissas inafastáveis, dentre as quais é possível citar as que envolvem os 

estreitos limites da lide processual. 

Não pode, por exemplo, o juiz decidir citra, extra ou ultra petita; decidirá a 

lide nos limites em que foi proposta, não podendo proferir decisão, a favor do autor, 

de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantia superior ou em 

objeto diverso do que lhe foi demandado.  

Além disso, por meio do que se chama “competência”, fica delimitado o 

campo de atuação da jurisdição. Embora todos os juízes de direito tenham jurisdição 

(poder que o Estado lhes atribuiu para dizer o direito), nem sempre têm 

competência para solucionar determinadas questões.  

Pode-se afirmar que a competência é o limite onde se exerce a jurisdição. 

A competência, como forma de regular a atuação dos diversos juízes, limita 

a jurisdição por áreas, especializando o exercício da atividade jurisdicional cível, 

criminal, relativa às causas de família, da infância e da juventude, eleitoral, 

trabalhista, dentre outras. 

Distingue-se, portanto, aquilo que é levado pelas partes ao conhecimento 

do Poder Judiciário (lide), daquilo que efetivamente é interesse das partes e integra 

a complexidade maior das relações e que abarca a unidade maior do conflito.  

Lide processual é, em síntese, a descrição de parcela do conflito segundo 

os informes da petição inicial e da contestação apresentados em Juízo. 



 

  

Analisando apenas os limites da “lide processual”, na maioria das vezes não 

há satisfação dos verdadeiros interesses do jurisdicionado. Em outras palavras, 

pode-se dizer que somente a resolução integral do conflito como um todo (lide 

processual + lide sociológica) conduz à pacificação social. 

Não basta (nossa posição) resolver a lide processual – aquilo que é levado 

pelos advogados ao processo – se os verdadeiros interesses que motivaram as 

partes a litigar não forem identificados e resolvidos.  

Roberto Portugal Bacellar 
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