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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. 
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- Esse princípio é dirigido ao legislador, administrador e juízes.  

 

CPC, art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

 

- Influem na duração razoável do processo fatores como a 

complexidade da demanda, o comportamento das partes e das 

autoridades judiciárias, o respeito aos prazos de efetivação do 

contraditório e ampla defesa.  



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

5. Princípio da isonomia:  

CF, Art. 5º, caput – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição. 
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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. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento 
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- Isonomia formal e isonomia material  
 
Exemplos de tratamento formalmente desigual em busca da 

isonomia material:  
- Prazos maiores para o Ministério Público, Fazenda Pública e 

Defensoria Pública para todas as suas manifestações 
processuais (arts. 180, 183 e 186, CPC). 

 
- Reexame necessário  
 
- Prioridade de tramitação para o idoso (Lei 10.741/03).  
 

 
 

 

 

 

 


