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Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

3. Princípio do contraditório:  

 

CF, Art. 5º, LV – aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes. 

 

- Duas exigências: dar ciência ao réu da existência do processo e 
aos litigantes de tudo que nele se passa, bem como permitir-
lhes que se manifestem, que apresentem as suas razões. 

 

 



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

- O contraditório e a liminar “inaudita altera parte” 

- Contraditório e a execução civil  

- O contraditório e a prova emprestada  

- A moderna dinâmica do contraditório, indispensável à 

implantação do processo justo, está presente entre as normas 

fundamentais do processo, nos seguintes dispositivos legais:  

 

 

 

 



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

CPC, art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em 
relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos 
meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de 
sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 
contraditório. 

 
CPC, Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. 
Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 
I - à tutela provisória de urgência; 
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, 

incisos II e III; 
III - à decisão prevista no art. 701. 
 

 

 

 

 



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

CPC, art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às 
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
 
4. Princípio da duração razoável do processo:  
 
CF, Art. 5º, LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação. 

 

 

 

 


