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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: A presente pesquisa versará sobre a abordagem do princípio do contraditório no 

Novo Código de Processo Civil, atualmente em vigência. Perscrutará a necessidade do NCPC 

abordar sobre o princípio do contraditório. Visto que o direito de atuação com influência e a 

garantia de não surpresa decorrem da própria afirmação constitucional de que o Brasil faz 

parte. Visto isso, os dispositivos que analisam a natureza do princípio do contraditório são, 

com precisão, desnecessários. É necessário levar em conta que em um país como o Brasil, 

onde o ordenamento jurídico encontra alicerce sobre a Constituição Federal, desenrolar a 

força normativa da Lei Fundamental e delineá-la sobre todos os setores da vida humana e do 

ordenamento jurídico, passa a ser essencial para aqueles que se preocupam com a sua 

aplicabilidade efetiva. Por estas e demais razões é de extrema importância – ao menos por sua 

carga representativa – que o novo Código delineie pormenorizadamente a observância do 

contraditório incorporado no processo civil brasileiro. A partir da Constituição, é possível 

afirmar com precisão, que o contraditório é proteção de participação com importância e de 

não surpresa. Ocorre que, na prática, o contraditório seguiu sendo observado no processo 

judicial de maneira excessivamente formal. O “direito de falar” era propiciado às partes, no 

entanto o “direito de ser ouvido”, que garante às partes a contemplação de seus argumentos 

pelo órgão julgador, não possuía o devido respeito. Os tribunais brasileiros apreciam a ideia 

de que o juiz não está compelido a apresentar manifestação sobre todos os fundamentos 

afirmados pela parte, o que viola diretamente a garantia do contraditório. Não por outro 

motivo, o novo CPC em seu artigo 489, §1º, IV afirma tal nulidade de decisões judiciais que 

não reverenciam todos os argumentos levados ao processo pela parte. Importante salientar que 

a presente pesquisa foi desenvolvida mediante a seleção e leitura crítica de bibliografia 

acadêmica pertinente aos temas compreendidos por este estudo, bem como a análise de 

jurisprudência e fontes normativas, com escopo de buscar a integração dos interesses da 

pesquisa. Como se nota, o presente estudo é altamente relevante, não só em sua alçada social, 

mas também de forma intelectual e profissional no ramo do direito, visto que o NCPC está em 

seu auge jurídico, e para pesquisa tem se tornado um tema extremamente interessante. Pois 

bem, é possível notar que os artigos 7º, 9º e 10º do novo CPC, embora subjetivamente 

desnecessários, mostram-se muito importantes e são figuras de um novo tempo que abrange o 

processo civil brasileiro: o processo democrático na vida pratica das pessoas. É notório que 

apenas através da leitura dos fundamentos de cada decisão torna possível fiscalizar a decisão 

judicial e vislumbrar assim se todos argumentos levados ao processo foram devidamente 

considerados, para que se tenha a desenvoltura de um contraditório efetivo, pleno e 
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substancial. Sendo assim, a presente pesquisa integra e relaciona todos os assuntos presentes, 

buscando garantir que o desfecho do processo seja compatível com o Estado Constitucional. 
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