
Professora Nathalya Valério Jardim

Direito Processual Civil



Contraditório e Ampla Defesa



1. Contraditório e Ampla Defesa
/universidades

Art. 5º LV e art. 7º, CPC: previsão constitucional e infraconstitucional desta norma fundamental. Busca-se 

isonomia entre as partes, igualdade de condições, paridade de armas, equilibrando as disparidades técnicas e 

econômicas.

A ampla defesa e contraditório possuem aspectos formais e materiais: os primeiros dizem respeito ao dever 

de informação, o qual proporcionará a plena reação da outra parte, enquanto que o aspecto material busca 

dar completude, devendo estas informações serem prestadas em tempo hábil e em condições iguais, 

limitando o poder de influência de uma das partes, além das chamadas decisões surpresas (livre 

convencimento do juiz), nos termos do art. 10, CPC.

O art. 9º do mesmo diploma estabelece que o juiz não poderá decidir sem que as partes sejam ouvidas: se for 

decisão favorável não faz-se necessária ciência, ao passo que decisões contrárias ou prejudiciais deverão 

importam informação e manifestação, em regra.

Em situações excepcionais, há o chamado contraditório diferido ou postergado, inaudita altera parte, que 

aparece no parágrafo único do art. 9º, CPC, apresentando as hipóteses nas quais não se precisará ouvir a outra 

parte (tutela provisória de urgência, tutelas de evidência do art. 311 e a decisão prevista no art. 701), com o fim 

de se efetivar a prestação jurisdicional.



/universidades

Tutela de Urgência, Provisória e Precária: perigo de dano ao bem jurídico tutelado se houver demora na 

prestação jurisdicional.

Tutela de Evidência: é um direito claro, com grandes chances de vitória.

Ampla Defesa X Contraditório - há doutrina que não vê diferença entre estes dois institutos, porém, também 

há entendimento no sentido contrário:

➢ São diferentes: a ampla defesa seria a proteção do réu, enquanto o contraditório seria inerente às partes.

➢ São dependentes: o contraditório exterioriza a ampla defesa.


