
A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL: O PRINCÍPIO 

DO CONTRADITÓRIO COMO DIREITO DE INFLUÊNCIA 
 

Victória Hoffmann Moreira 

Mestranda em Direito na Universidade de Coimbra, com menção em Direito Processual Civil. 

Especialista em Direito Processual Civil pela Escola Superior Verbo Jurídico. Graduada em 

Direito pela Universidade Católica de Pelotas – UCPEL. 

E-mail: victoriahmoreira@hotmail.com 
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RESUMO: Proveniente de um modelo de processo democrático, o CPC/2015 brasileiro está 

pautado na ideia de processo colaborativo e dialogado. Nesse modelo de processo a percepção 

do princípio do contraditório não é a mesma outrora existente. Tradicionalmente, o princípio 

do contraditório se restringia na perspectiva da bilateralidade de audiência, perspectiva essa 

que é válida e relevante para a eficácia do processo, no entanto restritiva se analisada à luz do 

Estado Constitucional. A percepção atual é mais ampla, pois requer influência das partes no 

provimento jurisdicional. Nessa concepção substancial do princípio do contraditório, a 

participação das partes passa a configurar uma colaboração para a decisão justa. O CPC/2015 

brasileiro andou bem ao privilegiar não apenas o aspecto formal deste princípio, mas também 

a sua aplicação como direito de influência, uma vez que a visão tradicional do princípio do 

contraditório não se ajusta com um Estado Democrático de Direito. Diante disso, o 

contraditório não mais se circunscreve no dizer e contradizer formal entre as partes. No 

Processo Democrático, o contraditório exerce uma função de contribuir para a fundamentação 

decisão. Além da garantia processual de influência, o princípio do contraditório passa a ter a 

garantia de não surpresa das decisões. Por meio da garantia da não surpresa, toda a questão 

submetida a julgamento deverá passar pela manifestação das partes, sob pena de nulidade da 

decisão por violação ao princípio do contraditório. No que toca a proibição de decisão 

surpresa, interessante é a sua análise em conjunto com o direito português, o qual também 

está pautado por um processo cooperativo e dialogado. O CPC de Portugal de 2013, no seu 

artigo 3.°- 3, positivou a norma que garante o cumprimento do princípio do contraditório e 

busca proibir a decisão surpresa. A questão que tem trazido incertezas na jurisprudência e 

críticas na doutrina lusitana é relativa a ressalva que foi incluída no artigo 3.°-3 (salvo caso de 

manifesta desnecessidade), pois os tribunais estão transformando a exceção da norma que 

proíbe surpresa das decisões em regra e isso acarreta uma grande perda na efetividade de 

aplicação do princípio do contraditório, de modo a não respeitar as garantias das partes. O que 

se percebe é que ao incluir a referida ressalva os tribunais portugueses permanecem tratando o 

princípio do contraditório na sua perspectiva tradicional, tornando insuficiente a regra de 

proibição de decisão surpresa. O fato é que a regra de proibição de decisão surpresa tem o 

intuito de fazer com que o contraditório seja um efetivo limite à atuação do magistrado - 

privilegiando o diálogo e evitando o autoritarismo. Diante do exposto, entende-se que o 

CPC/2015 veio como um verdadeiro garantidor do princípio do contraditório na sua vertente 

substancial e como um instrumento, aparentemente eficaz, de proibição de decisão surpresa. 
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