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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso busca analisar a aplicabilidade da vedação de 

decisão surpresa, apresentando-a como inovação do Código de Processo Civil de 2015 

expressamente em um dos seus artigos. Buscou-se demonstrar não só a importância dos 

princípios constitucionais processuais, como o devido processo legal e, principalmente, o 

princípio do contraditório, bem como atender o interesse público, pois as decisões judiciais 

imprevisíveis diminuem a confiança do cidadão na administração da justiça. O trabalho busca 

abordar desde o surgimento dos princípios constitucionais no ordenamento jurídico brasileiro 

até os seus desenvolvimentos atuais, além de demonstrá-los como meio de garantir um 

processo justo, apontando também a necessidade de o julgador oportunizar o debate prévio 

das partes antes de proferir seu julgamento, inclusive nas questões possíveis de serem 

decididas de ofício. Ademais, apresenta o comportamento da jurisprudência frente à 

aplicabilidade do artigo 10 do CPC, principalmente perante os Tribunais.  

 

Palavras-chave: Vedação; decisão surpresa; Contraditório; Decisões de ofício. 

  



 
 

ABSTRACT 

The present work of conclusion of course seeks to analyze the applicability of the forbiddance 

of the surprise decision, presenting it as an innovation of the Code of Civil Procedure of 2015 

when bringing expressly in one of its articles. The aim was to demonstrate not only the 

importance of procedural constitutional principles, such as due process of law and, foremost, 

the principle of adversarial system, but also to serve the public interest, since unforeseeable 

judicial decisions reduce the citizen's trust in the administration of justice. The work seeks to 

approach from the emergence of constitutional principles in the Brazilian legal system up to 

its current developments, as well as to demonstrate them as a means of guaranteeing a fair 

process, also pointing out the need for the judge to facilitate the prior debate of the parties 

before delivering their judgment, even in matters that may be decided ex officio. In addition, 

it presents the behavior of jurisprudence regarding the applicability of Article 10 of the CPC, 

especially before the Courts. 

Key words: Fence surprise decision. Contradictory. Decisions ex officio. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O estudo busca analisar a influência das partes na construção de decisões judiciais, 

sob a esfera constitucional, garantindo a efetividade do contraditório e ampla defesa como 

meio de proibir possível decisão surpresa.  

 O princípio do contraditório não deve ser visto como mero aspecto formal, mas uma 

forma de auxiliar na construção da decisão judicial, estabelecendo o que poderá ou não ser 

matéria decidida de ofício. Assim, busca a presente monografia debater sobre as decisões 

proferidas sem que antes sejam ouvidas as partes para que se esclareçam as controvérsias 

presentes, o que acabaria violando o devido processo legal, e concedendo a decisão surpresa 

na qual será o objeto do estudo. 

A proteção contra decisão surpresa é entendida como um direito da parte à 

previsibilidade do processo em relação ao conteúdo da decisão. Somente pode ser fundamento 

o elemento que previamente tiver sido discutido no processo por ambas as partes, incidindo 

também no caso de matérias que podem ser conhecidas de ofício. Então, a problemática 

apresentada vem tratar das questões quanto à qual posição o magistrado deve estabelecer nos 

casos de reconhecimento de matérias de ofício? As partes podem ser surpreendidas por 

questões nas quais não tiveram oportunidade de debater? A cooperação no processo civil é um 

dever? 

A metodologia utilizada é baseada na pesquisa bibliográfica e estudos descritivos, no 

qual buscará correlacionar com a realidade aplicada nas decisões.  

Uma premissa relevante para tratar do tema da vedação das decisões surpresa é a 

importância do diálogo entre os sujeitos processuais, e o direito das partes de influenciar na 

preparação da decisão judicial, decorrendo, então, o princípio do contraditório que será 

tratado no capítulo 1.  

No capítulo 2 a finalidade é apresentar um contexto histórico do devido processo 

legal, bem como sua evolução ao longo do tempo para aumentar o seu alcance, e como 

princípio constitucional fundamental para o processo civil, no sentido de que todos os outros 

princípios integrantes dele decorrem. 

Busca-se desenvolver uma maior observância sobre a cooperação processual das 

partes e do juiz ao longo do processo civil, que será tratado Capítulo 3, sendo considerada tal 

cooperação uma nova dimensão do contraditório, em que se deve observar o dever de 

esclarecimento, o dever de prevenção, o dever de consulta e o dever de auxílio.  
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No capítulo 4 serão analisados aspectos práticos da constatação da vedação das 

decisões surpresas, bem como o comprometimento de todos os envolvidos com o resultado 

que o processo possa gerar. 

Há o dever de conferir possibilidade da parte de exercer sua influência na decisão 

utilizando-se de argumentos, ideias e esclarecendo os fatos. Salienta também que o 

contraditório diz respeito à possibilidade de não só ser ouvida, como também participar do 

conteúdo da decisão. Assim, se uma decisão surpresa foi proferida, a consequência será a sua 

nulidade. 

Por fim, demonstrará que a vedação das decisões surpresa é uma imposição do 

sistema constitucional brasileiro onde o magistrado, na posição de condutor do processo, o 

redirecione ao modelo processual de cooperação.  
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CAPÍTULO 1 

CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

1.1. Contraditório nos séculos XIX e XX 

Nicola Picardi
1
 esclarece que o contraditório está em constante evolução. Suas 

variações no decurso do tempo informam como será o processo e a jurisdição. No processo 

medieval, era utilizada a técnica de descoberta da verdade provável. Imperava no processo 

denominado ordo iudiciarius, o amplo diálogo entre as partes, e delas com o julgador. O 

processo medieval se embasava no conjunto de regras que hoje entendemos como “princípio 

do contraditório” constituindo-se como uma metodologia de investigação da verdade.  

O ordo iudiciarius já nos mostrava um procedimento em que era garantida a 

igualdade entre as partes e o juiz, possibilitando que as regras do procedimento acusatório, em 

nítida posição de superioridade, pudessem ser compensadas com a necessidade do 

contraditório, que impedia a presunção de culpa do acusado.  

 Dessa forma, ao seguir essas diretrizes, os juristas medievais criaram a expressão 

audiatur et altera pars, brocado jurídico que traduz antes de causar danos à pessoa, olhar em 

sua face e ouvir as razões que usa. Dever de ouvir a outra parte antes de julgá-lo
2
.  

Durante o período medieval, os operadores do direito resolviam os litígios pelo 

exercício de uma atividade dialética, sendo o processo visto como a arte de alegar e de 

responder. O Direito era costumeiro e de caráter local, tendo este direito vigorado durante 

vários séculos
3
. 

Num ponto de vista simplificado desse momento de experiência jurídica no período 

medieval, o autor fazia alegações a que o réu tinha que responder à inteireza e que o juiz tinha 

de ponderar à inteireza. Vê-se, portanto, que o juiz não estava em patamar acima das partes, 

pois ele mesmo estava obrigado a perseguir o contraditório.  

O Brasil, no período de 1530 a 1822, vivia o colonialismo, no qual sequer possuía 

ordenamento jurídico próprio, sendo regulamentado pela legislação portuguesa, que se 

chamava Ordenações do Reino. 

No ano de 1822, o Brasil declarou sua independência política de Portugal. 

Entretanto, tal ocasião não motivou uma divisão imediata da ordem jurídica, herdando, então, 

                                                           
1
 PICARDI, Nicola. Jurisdição e Processo. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora forense, 2008, p.129. 

2
 CARVALHO, Carla Fernanda Rangel Silva. Princípio do contraditório, processo de conhecimento e 

diálogo entre o juiz e as partes. Rio de Janeiro. 2016. 90 f. Monografia de curso de pós-graduação, Escola de 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2016.  
3
 REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. 25ª Ed. São Paulo: Saraiva. 2001.  
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aspectos dominantes das antigas Ordenações de Portugal. No dia 20 de outubro de 1823, foi 

expedido o Decreto que trazia a permanência da aplicação da legislação portuguesa no Brasil 

naquilo que não colidisse com a soberania e o regime nacional. Assim, mesmo após a 

independência proclamada, é patente que o sistema processual brasileiro seguia a modulação 

das Ordenações do Reino. 

As leis portuguesas, não se referiam diretamente ao direito à defesa, mas apresentava 

o dever do juiz em constar ao réu os motivos da prisão, o nome de seu acusador, e os das 

testemunhas. Tais orientações possibilitavam o exercício da defesa ao acusado no processo 

penal. Sendo somente na primeira constituição republicana apresentar o direito à defesa com a 

terminologia própria, como “plena defesa e ampla defesa
4
”. 

Segundo Carlos Alberto Álvaro de Oliveira
5
, em meados do século XIX, o direito 

processual brasileiro foi marcado pela predominância do procedimento escrito e o 

distanciamento do juiz na colheita das provas. Cabia às partes a direção do processo, desde a 

iniciação até a reprodução dos fatos e demonstração do conjunto probatório sobre o qual o 

juiz iria anunciar o seu pronunciamento, sendo, inclusive, advertido sobre a impossibilidade 

de julgar as provas, fatos e elementos que não estivessem nos autos, também advertido sobre 

o julgamento baseado em seu livre convencimento.  

No direito moderno, considerando o período em que começou surgir as revoluções 

burguesas a partir do século XIX, foi o momento em que os poderes do juiz foram 

aumentando, passando a determinar a realização das provas e o impulso oficial do andamento 

processual. Após a revolução francesa, em resposta às arbitrariedades e injustiças dos 

julgadores opressores à época, os responsáveis pelo movimento criaram o brocado “optima 

lex quae minimum relinquit arbitrio judicis”, que siginificava: “tanto mais perfeita é a lei 

quanto menor arbítrio deixa ao juiz
6
”. A essa fase de concentração dos poderes nas mãos do 

Estado Norberto Bobbio
7
 chamou de processo de monopolização da produção jurídica por 

parte do Estado.  

                                                           
4
 ELIAS, Maria Lucia Monteiro da Silva. O contraditório na história. Web artigos. 2013. Disponível em: 

<https://www.webartigos.com/artigos/o-contraditorio-na-historia/108553>. Acesso em: 04 de nov. de 2018. 
5
 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo-

valorativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 36-37. 
6
 MANOEL, Márcia dos Anjos. O Princípio do livre convencimento motivado como consectário do devido 

processo legal no Estado democrático de direito. Conteúdo jurídico. 2014. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-principio-do-livre-convencimento-motivado-como-consectario-

do-devido-processo-legal-no-estado-democratico-de,50389.html>. Acesso em: 06 de nov. de 2018. 
7
 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: 

Universidade de Brasília. 6. ed. 1995. p. 21. 

https://www.webartigos.com/artigos/o-contraditorio-na-historia/108553
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-principio-do-livre-convencimento-motivado-como-consectario-do-devido-processo-legal-no-estado-democratico-de,50389.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-principio-do-livre-convencimento-motivado-como-consectario-do-devido-processo-legal-no-estado-democratico-de,50389.html
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O conceito de jurisdição sofreu variações ao longo do tempo, por esse motivo, não se 

pode dar uma definição absoluta para todos os povos e todos os tempos. Os métodos de 

julgamento também têm um valor contingente que não pode ser determinado senão em 

relação a um determinado momento histórico
8
. Desta forma, o conceito de jurisdição vem 

sendo aperfeiçoado ao longo do tempo da melhor maneira para atender suas finalidades. 

A jurisdição é considerada uma atividade que traz a aplicabilidade das leis quando 

não espontaneamente cumpridas. Assim, se diz que o juiz é o longa manus do legislador, pois 

transforma as normas gerais e abstratas da lei em comando entre as partes. 

O Autor Dierle José Cordeiro Nunes
9
 aponta que no final do século XIX, os 

movimentos reformistas do sistema processual demonstram uma nítida tendência de transição 

do processo liberal, escrito e dominado pelas partes, para um processo que segue as 

perspectivas da oralidade e do princípio autoritário com o decorrente delineamento de um 

ativismo judicial no trâmite processual. 

O Estado Democrático de Direito no Brasil legitima o contraditório, no artigo 5º, LV 

da Constituição da República Federativa do Brasil, apontando-o como garantia fundamental 

do jurisdicionado a participar da dialética no processo em igualdade de oportunidade, tendo o 

verdadeiro poder em influenciar nas decisões advindas do exercício da atividade jurisdicional. 

Desta forma, esse sistema institucional não pode jamais se confundido com o Estado-inimigo, 

sendo um Estado marcado pelo dever de dar tutela aos direitos, e promover os fins ligados à 

pessoa humana e não antepor barreiras para o seu desenvolvimento
10

. 

O conceito de contraditório apresenta duas dimensões que lhe são essenciais. A 

primeira é a dimensão formal, também chamada de estática, que apresenta a clássica 

concepção do contraditório como informação, comunicação, ciência e participação de autor e 

réu no processo.  

A segunda dimensão é em perspectiva material ou substancial ou dinâmica, que 

revela o contraditório como o poder dos destinatários em influenciar e controlar a construção 

do conteúdo do provimento
11

. 

                                                           
8
 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 9ª ed. São Paulo: Editora Malheiros. 

2017. v.1. p. 102. 
9
 NUNES, Dierle José Coelho. Direito constitucional ao recurso: da teoria geral dos recursos, das reformas 

processuais e da comparticipação nas decisões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 5. 
10

 MITIDIERO, Daniel. A colaboração como modelo e como princípio no processo civil. 2010. Disponível 

em: <https://www.academia.edu/10250562/Coopera%C3%A7%C3%A3o_como_Modelo_e_como_Princ%C3 

%ADpio_no_Processo_Civil>. Acesso em: 04 de nov. de 2018.   
11

 FRANCO, Marcelo Veiga, A evolução do contraditório: a superação da teoria do processo como relação 

jurídica e a insuficiência da teoria do processo como procedimento em simétrico contraditório. Portal 

UFBA. Bahia, p. 30. Artigo publicado em 2014. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/ 

article/view/11896/8465>. Acesso em: 10 de nov. de 2018. 

https://www.academia.edu/10250562/Coopera%C3%A7%C3%A3o_como_Modelo_e_como_Princ%C3%20%ADpio_no_Processo_Civil
https://www.academia.edu/10250562/Coopera%C3%A7%C3%A3o_como_Modelo_e_como_Princ%C3%20%ADpio_no_Processo_Civil
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O contraditório no seu aspecto da dimensão formal garante o direito das partes ao 

conhecimento da demanda a partir da citação, intimação, garantindo a participação no 

processo. Essa garantia contribui para a construção da decisão judicial, assegurando às partes 

o direito ao conhecimento e à participação, podendo dizer nos autos e de deduzir as alegações, 

tendo, inclusive a possibilidade de reagir. Assim, aumentam-se as chances de êxito no 

processo e contribui para uma melhor eficiência jurisdicional
12

.  

José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto doutrinam que, hoje, a concepção 

moderna do princípio do contraditório é mais ampla que antigamente e que este deve ser visto 

como garantia da participação efetiva das partes no desenvolvimento de todo o litígio, em 

termos de poderem fiscalizar e influenciar ao longo de todo o processo, seja no que tange aos 

fatos, às provas ou às questões de direito, que se relacionem ao objeto da causa e sejam 

relevantes para a decisão
13

. 

O princípio da igualdade, também conhecido como princípio da isonomia, retrata a 

democracia, ao indicar um tratamento justo para os cidadãos. É um princípio que surgiu nas 

antigas civilizações, sendo bastante complexo, uma vez que nem sempre foi respeitado ou 

teve seu conceito definido como nos moldes atuais, por entrar em conflito com os interesses 

daquelas classes dominantes
14

. 

Desta forma, o princípio da igualdade nos conduz a participação das partes no 

processo, sendo concretizada em paridade de posições. O contraditório faz com que os 

litigantes estejam em posição de igualdade, e que disponham das mesmas oportunidades de 

dialogar e provar as suas teses.  

A dimensão estática do contraditório é a igualdade simétrica de oportunidades entre 

os destinatários para poderem dizer, contradizer e exercitar um conjunto de controles de 

reações e de escolhas dentro do processo.  

 

1.2. Informação e possibilidade de reação 

O princípio do contraditório é de tamanha importância que a doutrina moderna o 

trata como parte constituinte do próprio conceito de processo. Elio Fazzalari
15

 defende que o 

processo possui atos que são interligados de maneira lógica, assim, para a prática de cada ato 

                                                           
12

 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil: Teoria Geral do Processo. 5. ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 320. 
13

 Ibidem. 
14

 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Princípio da Isonomia. Disponível em: <http://principios-

constitucionais.info/principio-da-isonomia.html>. Acesso: 03 de nov. de 2018. 
15

 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. 1ª ed. Campinas/SP: Bookseller Editora e 

Distribuidora, 2006, p. 780. 

http://principios-constitucionais.info/principio-da-isonomia.html
http://principios-constitucionais.info/principio-da-isonomia.html
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deve-se permitir a participação das partes no contraditório, sendo justamente essa paridade na 

participação o que conceitua o processo.  

No processo civil, o contraditório tem forte feição democrática, pois viabiliza a 

participação dos sujeitos processuais ao demonstrar suas vontades, exposição de argumentos, 

debates dialógicos e, consequentemente, influenciar na tomada de decisões judiciais, devendo 

a Constituição Federal ser adotada como ponto de partida para tratar qualquer tema 

relacionado ao direito processual civil. 

Este princípio é constituído por dois elementos que nomeiam o subcapítulo. A 

informação permite a participação das partes na defesas de seus interesses em juízo e, fere o 

princípio qualquer previsão legal que exija comportamento da parte sem que se tenha tomado 

conhecimento da situação atual do processo.  

Posto isso, cabe a reflexão quanto ao artigo 615 §1º do CPC 
16

 em que permite nas 

Ações de família a citação desacompanhada da inicial. Este dispositivo é criticável, pois não 

permite ao réu conhecer as razões do autor, o que contraria o princípio fundamental das 

formas consensuais de solução de conflito: a ampla ciência das pretensões e resistências. 

Deste modo, o que ocorre, na realidade, é que o réu comparece à audiência de conciliação ou 

mediação sem ter conhecimento do alegado na inicial, e acaba se comprometendo a acordos 

judiciais nos quais pode se arrepende, pois não houve nem sequer uma reflexão sobre o que se 

tratava o processo
17

. 

 

1.3. O contraditório inútil  

Por mais que o contraditório seja um princípio absoluto, sendo proibido qualquer 

afastamento, tanto pelo juiz quanto pelo legislador, é preciso compreender que deverá ser 

sempre compatibilizado com outros princípios.  

Apesar da importância do contraditório, também se admite que o princípio seja 

afastado em algumas situações, como forma de evitar o chamado “contraditório inútil”, como 

por exemplo, nos casos em que a parte é vitoriosa, mas não teve oportunidade de se 

manifestar sobre documento juntado pela outra parte. Haverá ofensa ao contraditório, mas 

                                                           
16

 Art. 695 do CPC: “Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela 

provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694. § 1
o
 O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo”. 
17

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9ª edição. Rio de 

Janeiro: JusPodivm. 2017, p. 808. 
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isso não implicaria uma anulação do processo, uma vez que não restará prejuízo à parte 

vencedora. 

O contraditório é formulado para proteger as partes durante o trâmite processual, 

observando para que não seja proferida nenhuma decisão prejudicial passível de nulidade, na 

qual não tenha sido observado o princípio. Caso houvesse uma decisão, ainda que não tenha 

efetivado o contraditório para uma das partes, mas que lhe fosse favorável e promovendo-a 

vitoriosa, não teria porquê ser a decisão anulada
18

. 

É o que ocorre também quando o juiz é autorizado a proferir decisão a inaudita 

altera parte, como por exemplo, em situações de indeferimento da petição inicial, 

improcedência liminar nos casos em que o magistrado verificar a ocorrência de decadência ou 

de prescrição
19

, conforme o artigo 332 § 1º do Código de Processo Civil
20

.  

Essas hipóteses o juiz julga favoravelmente ao réu, antes mesmo de ser citado na 

demanda. Assim, inexistindo prejuízo para a parte, não há necessidade de que seja informado 

sobre a decisão para que possa se manifestar. O contraditório nesse caso seria desnecessário, 

pois movimentaria o judiciário para ouvir a parte que sequer integralizou a lide, tornando o 

contraditório inútil e desprestigiando a duração razoável do processo
21

.  

Quando não houver prejuízo, é admitido que se deixe de observar o princípio, uma 

vez que sua essência é proteger as partes, não havendo que se falar em vício dos atos 

processuais. 

O contraditório postecipado é apresentado no direito processual civil da Itália e de 

Portugal e ensina que é possível inverter ou postergar o princípio sem deixar de respeitá-lo, 

sendo necessária apenas a cautela de oportunizar o debate das partes antes da decisão 

definitiva. No direito processual brasileiro, pode ser observada a semelhança nos casos em 

que é concedida a tutela provisória de urgência em decisão inaudita altera parte, evitando que 

o prejuízo da demora do processo não recaía somente para a parte autora, conforme dispõe o 

artigo 9º do Código de Processo Civil
22

.  

                                                           
18

 Ibidem. 
19

 SANTOS, Welder Queiroz dos. Princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa. 1. Ed. Rio de 

Janeiro: Forense. 2018. 266 p. 
20

 Art. 332 do CPC: “Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente 

improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”. 
21

 Ibidem. 266 p. 
22

 Art. 9º do CPC: “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”; 
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 De qualquer forma, é plenamente possível que o Réu contrarie essa decisão 

posteriormente
23

. O termo “liminar” é utilizado quando há qualquer medida ou 

pronunciamento judicial tomada antes de debate em contraditório o objeto do processo. Isso 

não significa que o contraditório será eliminado, mas diante das peculiaridades em questão, 

será postergado. Tratando-se do que os ordenamentos jurídicos italianos e portugueses 

chamam de contraditório postergado. 

 

 

1.4. O contraditório como garantia de não ser surpreendido 

Já que as partes deverão ser informadas sobre os atos processuais, supõe-se que a 

observância do contraditório supre a possibilidade de serem surpreendidas com decisões 

surpresas.  

Entretanto, determinadas matérias e questões devem ser conhecidas de ofício, ou 

seja, independentemente de serem levantadas pelas partes, o juiz deverá decidi-las no 

processo. Isso não deve ser confundido com a decisão sem oitiva das partes. Por mais que as 

questões devam ser decididas de ofício, deve o juiz intimá-las para uma manifestação prévia 

antes da tomada de decisão, conforme consagra a legislação francesa e portuguesa. 

O artigo 10 do CPC traz esta clara menção. Apesar do referido artigo, não é o que 

ocorre na praxe do Poder Judiciário, principalmente devido ao Enunciado 03 da ENFAM, 

chamado de “enunciado bola de cristal” 
24

, em que diz ser “desnecessário ouvir as partes 

quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”, que parte do pressuposto 

de que o juiz já sabe o que as partes podem alegar, não sendo necessário a suas oitivas para 

colaboração do convencimento.  

O Enunciado 01da ENFAM
25

 apresenta uma interpretação do termo “fundamento” 

do artigo supracitado. Para a Escola, fundamento é o substrato fático que orienta o pedido, e 

não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Ou seja, o juiz poderá decidir conforme 

o fundamento jurídico mais apropriado ao caso, sem necessidade da manifestação das partes. 

É o que ocorreu no julgamento do REsp 1280825
26

, no qual a ministra relatora Isabel Gallotti 

                                                           
23

 Santos, op. cit., 266 p. 
24

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8.ed. Salvador: Editora 

JusPodivm, 2016. 288 p. 
25

 Enunciado 01 da ENFAM: “Entende-se por “fundamento” referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato fático 

que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes”. 
26

 Embargos de Declaração no RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.825 - RJ (2011/0190397-7): “O "fundamento" 

ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, 

em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente 

ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201280825
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considerou que o “fundamento” se refere a causa de pedir, circunstância de fato qualificada 

pelo direito. No caso, houve debate acerca do prazo prescricional, mas foi aplicada uma 

norma que não tinha sido invocada pelas partes. Segundo a ministra, “não pode deixar de 

aplicar uma norma ao caso concreto porque as partes, embora tratem do tema, não a 

invocaram
27

”.  

É possível notar certa resistência dos magistrados em aplicar o contraditório, 

possibilitando a reação e concedendo a oportunidade das partes em influenciar na formação 

do convencimento do juiz. O contraditório representa respeito à democracia e implica em 

garantir contra o arbítrio estatal também verificado no âmbito da atuação do Poder Judiciário.  

Percebe-se que a falta de debate fomenta o protagonismo judicial que acaba 

prejudicando a magistratura, constrita a resolver sozinha todos os dilemas da sociedade. 

Assim, o CPC de 2015 buscou fortalecer a relação entre todos os sujeitos processuais, através 

de um processo civil comparticipativo.  

Um dos dispositivos mais festejados do novo diploma é o já mencionado artigo 10
28

 

que possui leitura fácil e translúcida, indicando que as partes têm o direito de debater sobre 

fatos e direitos, influenciando de forma ativa na construção dos pronunciamentos 

jurisdicionais. Neste dispositivo, o legislador fez uso conscientemente da expressão 

“fundamentos”, tendo contemplado os fundamentos fáticos e jurídicos.  

Entretanto, é possível visualizar certa resistência em ouvir as partes, sendo tal 

conduta apoiada no conservadorismo. Há algumas consequências que talvez possam justificar 

tanta resistência, como o suposto fim de facilitação do trabalho judicial, apego à comodidade 

e mesmo motivos afetos ao prestígio pessoal e à manutenção de poder
29

.  

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de repelir a surpresa no 

processo civil e reafirmar a importância do princípio do contraditório, conforme se verifica na 

leitura de trecho do acórdão da Ministra Nancy Andrighi: 

                                                                                                                                                                                     
aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais 

os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção 

jure et de jure”. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID 

=0004F35BE7D8CCD994B1D7EFE4C81C36F023C5074E311C54>. Acesso em: 26 de nov. de 2018. 
27

Supremo Tribunal Federal. Aplicar a lei invocada pelas partes. 30 de jun. de 2017. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Aplic

ar-lei-n%C3%A3o-invocada-pelas-partes-n%C3%A3o-ofende-princ%C3%ADpio-da-n%C3%A3o-surpresa> 

Acesso em: 23 de out. de 2018. 
28

 Art. 10 do CPC.  “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”. 
29

 ROVER, Tadeu. STJ anula decisão surpresa e determina que caso seja reanalisado pela origem. Conjur. 

21 de out. de 2017. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-out-21/stj-anula-decisao-surpresa-

determina-seja-reanalisado>. Acesso em: 06 de nov. de 2018. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Aplicar-lei-n%C3%A3o-invocada-pelas-partes-n%C3%A3o-ofende-princ%C3%ADpio-da-n%C3%A3o-surpresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Aplicar-lei-n%C3%A3o-invocada-pelas-partes-n%C3%A3o-ofende-princ%C3%ADpio-da-n%C3%A3o-surpresa
https://www.conjur.com.br/2017-out-21/stj-anula-decisao-surpresa-determina-seja-reanalisado
https://www.conjur.com.br/2017-out-21/stj-anula-decisao-surpresa-determina-seja-reanalisado
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[...] o direito processual não pode ser utilizado como elemento surpresa, a cercear 

injusta e despropositadamente uma solução de mérito. A razoabilidade deve ser 

aliada do Poder Judiciário nessa tarefa, de forma que se alcance efetiva 

distribuição de justiça. Não se deve, portanto, impor surpresas processuais, pois 

essas só prejudicam a parte que tem razão no mérito da disputa. O processo civil 

dos óbices e das armadilhas é o processo civil dos rábulas. [...] Nas questões 

controvertidas, convém que se adote, sempre que possível, a opção que aumente a 

viabilidade do processo e as chances de julgamento do mérito da lide. [...]
30

. 

 

Em outro momento, a mesma Corte Superior sustentou a existência do princípio da 

não surpresa garantido aos litigantes
31

 e o da vedação da inversão do ônus da prova com 

surpresa para os litigantes
32

, sendo certo que tais decisões são aqui mencionadas apenas para 

ilustrar que a proteção contra a surpresa não constitui uma preocupação apenas acadêmica.  

 

1.5. O devido processo legal 

 

1.5.1. Histórico e evolução do devido processo legal 

O devido processo legal é um princípio fundamental que agrega todos os valores ou 

concepções que se entende por um processo justo e adequado, sendo chamado também de 

princípio-síntese ou princípio de encerramento
33

, no qual é a base para todos os demais 

princípios e regras processuais. 

Tal princípio é consagrado pela Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, LIV, 

por meio da seguinte expressão: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal”. 

A eficácia desse princípio implica um sistema de limitações ao poder estatal, ou 

melhor, “um sistema de freios aos agentes estatais de toda ordem, não só ao juiz” 
34

. 

A garantia do devido processo legal foi instituída orginalmente através do direito 

anglo-saxão e desenvolvida pelo constitucionalismo norte-americano
35

.  

                                                           
30

 STJ, 3ª Turma, REsp 1185390/sp, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 19-08-2008. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24157602/recurso-especial-resp-1185390-sp-2010-0016263-2-

stj/relatorio-e-voto-24157604>. Acesso em: 04 de nov. de 2018. 
31

 STJ, 2ª Turma, REsp 1115393/RS, Rel. Ministro Castro Meira, j. 06-08-2009. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6061039/recurso-especial-resp-1115393-rs-2009-0003802-6-

stj/relatorio-e-voto-12196135>. Acesso em: 04 de nov. de 2018. 
32

 STJ, 4ª Turma, REsp 720.930/RS, Rel. Ministro Luis Salomão, j. 20-10-2009. Disponível em: < 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19141037/recurso-especial-resp-1113804-rs-2009-0043881-7/inteiro-

teor-19141038?ref=juris-tabs> . Acesso em: 04 de nov. de 2018.  
33

 BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva. 

2017. v.1, 512 p. 
34

 Segundo Cândido Rangel Dinamarco, “a cláusula due process of law é reconhecida modernamente como 

fundamental pilar democrático do Estado de direito, valendo como autêntico sistema de limitações ao poder. Ela 

é objeto de diuturna evolução e constante aplicação na jurisprudência da Corte Suprema norte-americana” 

(Vocabulário do processo civil, p. 127-128). 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6061039/recurso-especial-resp-1115393-rs-2009-0003802-6-stj/relatorio-e-voto-12196135
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6061039/recurso-especial-resp-1115393-rs-2009-0003802-6-stj/relatorio-e-voto-12196135
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No ano de 1215, durante o reinado de João da Inglaterra, conhecido também como 

João Sem-Terra, barões, bispos e cidadãos se levantaram em armas e conseguiram que lhes 

fosse outorgada uma “carta de liberdades” conhecida como Magna Carta, que em seu artigo 

39 assegurava que “nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus 

direitos ou de seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou reduzido em seu status de 

qualquer forma, nem procederemos nem mandaremos proceder contra ele senão mediante um 

julgamento legal de seus pares ou pela lei da terra”.  

Com a instituição do artigo 39 da Magna Carta, a “força real” passou a ser 

substituída pela “força da lei”, sendo que o devido processo legal era entendido pelos ingleses 

como um limite aos poderes do rei, e não sobre os atos do Parlamento
36

. Desta forma, na 

Inglaterra, paralelamente à evolução da doutrina do devido processo legal, também evoluíram 

os princípios da supremacia do Parlamento. Assim, para os ingleses, esse princípio não 

significava um controle sobre a atividade de legislar, mas sim sobre o rei
37

. 

Ao contrário dos ingleses, as colônias da América do Norte conferiram maior 

extensão à interpretação do devido processo legal para que fosse vinculado para todos os 

poderes do Estado, não aceitando a supremacia do Parlamento.  

Charles F. Abernathy, professor de direito constitucional da Universidade de 

Georgetown, observou o texto original da Constituição norte-americana que não havia 

limitações ao governo federal ou ao governo de vários estados. Somente com o fim da Guerra 

Civil em 1865, foram incluídas mais emendas, além das dez emendas à Constituição 

conhecidas como American Bill of Rights, que limitou os poderes dos estados, proibindo-os 

de negar aos cidadãos a vida, a liberdade e a propriedade sem o devido processo legal
38

.  

Descrever parte da história de evolução do conceito de devido processo legal no 

direito inglês e norte-americano é importante para compreender que a cláusula do due process 

of law foi tendo o seu significado ampliado ao longo do tempo. 

 

1.5.2 O devido processo legal e a evolução do contraditório à cooperação 

                                                                                                                                                                                     
35

THEODORO JR, Humberto. A garantia fundamental do devido processo legal e o exercício do poder de 

cautela no direito processual civil. São Paulo: Lexml. 1991. Disponível em: <https://www.lexml. 

gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:1991;1000455138 >. Acesso em: 03 de nov. de 2018. 
36

GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 23. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007, p. 90. 
37

PARIZ, Ângelo Aurélio Gonçalves. O princípio do devido processo legal: direito fundamental do cidadão. 

1ª ed. São Paulo: Almedina. 2009, p. 380. 
38

 ABERNATHY, Charles F., Law in the United States: cases and materials, p. 236. 
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O devido processo legal é um princípio que visa assegurar todas as condições 

necessárias para se afirmar um processo justo e adequado, em conformidade com os valores 

consagrados pelo ordenamento jurídico, sobretudo pela Constituição Federal. 

Nesse sentido, Francisco Gérson Marques de Lima observa que o devido processo 

legal, por si só, “conglomera as garantias do direito de ação, do contraditório, do amplo 

direito de defesa, da prova lícita, da recursividade, da imparcialidade do juiz, do juiz natural, 

etc.” 
39

. Assim, não se deve causar surpresa a afirmação de que uma violação do princípio do 

contraditório viola o devido processo legal, por exemplo.  

Devido ao fato de o processo civil tratar do conjunto das normas que regem a atuação 

do Estado Democrático e Social de Direito no exercício da sua função jurisdicional, o seu 

estudo deve estar ligado à busca da realização concreta de valores presentes no ordenamento 

jurídico, sobretudo na Constituição Federal 
40

. 

O devido processo legal nada mais é do que a possibilidade efetiva de a parte ter 

acesso à justiça, deduzindo pretensão e defendendo-se do modo mais amplo possível. Desta 

forma, será observado o princípio na medida em que houver garantias mínimas de meio e de 

resultado ao longo do processo
41

. 

Como assevera Luiz Guilherme Marinoni: 

 

O processo, nessa perspectiva, mais do que instrumento de poder, é instrumento para 

a participação no poder, contribuindo para a otimização da participação do povo ou, 

em outros termos, para democratizar o processo através da participação. Assim, 

decorre do princípio do contraditório a possibilidade de as partes influenciarem o 

juiz na formação da decisão e, por consequência, a vedação ao juiz de prolatar 

decisões surpresa. As normas constitucionais devem ser integradas no tempo e na 

realidade social, econômica e cultural, por meio da participação da sociedade, bem 

como que “essas influências contêm também uma parte de legitimação e evitam o 

livre arbítrio da interpretação judicial
42

. 

 

Desta forma, é necessário que o magistrado desempenhe um papel relevante na 

dinâmica em que é concretizado o princípio do contraditório. Essa dinâmica da informação 

indispensável e da reação eventual deve funcionar efetivamente, pois, caso não aconteça, o 

magistrado se torna mero espectador. A concretização do binômio “informação-reação” 

depende da boa qualidade da comunicação processual. Caso não seja bem feita, ou de alguma 

                                                           
39

 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instituições de direito processual civil, 2ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva. 

v. 1, p. 247. 
40

BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva. 

2017. v.1, 512 p. 
41

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 9ª ed. São Paulo: Editora Malheiros. 

2017. v.1. p. 102. 
42

 MARINONI, Guilherme. Curso de Processo Civil, v. 1, 3ª ed. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais. 2015. 

420, p. 
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forma diminuída, apequenada ou reduzida, viola-se o contraditório e o devido processo legal 

na sua concepção mais tradicional. 
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CAPÍTULO 2 

A COOPERAÇÃO PROCESSUAL É UM DEVER OU UM ÔNUS? 

 

2.1 Dever de esclarecimento 

Como exposto no capítulo anterior, o devido processo legal está em sintonia com o 

modelo Estado Democrático e Social de Direito, no exercício da função jurisdicional, 

devendo estar atrelado à busca da realização concreta dos valores presentes no ordenamento 

jurídico, sobretudo na Constituição Federal. 

O princípio da cooperação é produto do trabalho das partes e do juiz, quando 

respeitado o princípio do contraditório, sendo certo que todos devem cooperar entre si para 

obter o melhor resultado possível, cada um desempenhando o seu papel. Para esses 

estudiosos, o princípio do contraditório evoluiu de tal maneira que reconhecem não apenas 

um “princípio da cooperação” 
43

, mas também um “modelo de processo cooperativo” que já 

encontra defensores no Brasil, como o doutrinador Fredie Didier
44

.  

De acordo com a contribuição dos estudos franceses, o modelo cooperativo do 

processo não é nem “coisas da parte” nem “coisas do juiz”. O processo é, ao mesmo tempo, 

“coisas da parte e do juiz”, pois ambos são levados necessariamente a cooperar a fim de obter 

a melhor solução para a lide. A realização da justiça é tarefa de interesse público sobre o qual 

as partes não podem dispor, uma vez que envolve o respeito às leis e à paz social
45

. 

Alguns autores, como Luiz Marinoni e Guilherme Amaral
46

, preceituam que as 

partes possuem interesses inconciliáveis e opostos, assim, não caber exigir a cooperação entre 

as partes. Numa corrente oposta, defende José Carreira Alvim e Humberto Theodoro Junior
47

 

que a cooperação não deve ser aplicada somente entre as partes e o juiz, mas também aos 

advogados, membros do Ministério Público e terceiros interessados.  

                                                           
43

 SOUZA, André Pagani de. Vedações das decisões-surpresa no processo civil. 1ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva. 
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A cooperação está preceituada no artigo 6º do CPC, sendo uma novidade em nosso 

ordenamento jurídico, o que faz necessário se debruçar sobre o instituto. De quais sujeitos 

processuais se podem exigir a cooperação? É um ônus ou um dever?  

Inspirado no Código Processual Português de 2013, a cooperação foi trazida para o 

nosso ordenamento jurídico através do CPC de 2015, entretanto não estabelece um rol de 

deveres de cooperação, sendo aplicado de forma esparsa em vários artigos, como por 

exemplo, o artigo 378 do CPC
48

 que determina que todos devem colaborar com o Judiciário 

para o descobrimento da verdade
49

. Outro exemplo é o artigo 357 §3º do CPC que apresenta o 

dever do magistrado, nas causas em que apresentar complexidade em matéria de fato ou de 

direito, em designar audiência para que o feito seja sanado, sendo a oportunidade de 

cooperação entre as partes que poderão esclarecer suas alegações.  

A cooperação incumbe também ao Juiz que conduzirá o processo, no qual deverá 

priorizar o diálogo, o esclarecimento, informando as partes sobre as incoerências de suas 

exposições fáticas e jurídicas, sendo estancada a extinção do feito por mera incompreensão de 

sua exposição. 

Desta forma, é vista como um dever e é natural que caso os sujeitos do processo a 

desrespeite, seja aplicada alguma espécie de sanção, apesar de não haver qualquer previsão 

nesse sentido no artigo 6º do CPC
50

. 

 

O dever do diálogo faz com que o Juiz, antes de tomar decisão, consulte as partes 

permitindo que as mesmas possam influenciar a sua decisão e da mesma forma evitando a 

decisão surpresa. Assim, cria-se o que é chamado de comunidade argumentativa de trabalho, 

onde não só o Juiz determina quais são os pontos controversos, quais as provas que deverão 

ser produzidas e se caberá ou não a inversão dos ônus das provas, por exemplo. Desta forma, 

é possível a influência das partes em coparticipação para que haja uma decisão justa e efetiva 

no tempo adequado.  

Sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:  

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – 

FORMULAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES - SUSPENSÃO DO 

PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES– INEXISTÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR SOBRE O CUMPRIMENTO OU NÃO DO 
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ACORDO – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO –ART. 6º DO CPC- SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. O art. 6º do Código de Processo Civil de 

2015 introduziu em nosso ordenamento jurídico o princípio da cooperação pelo 

qual: o processo é produto de uma atividade cooperativa, composta pelo juiz, pelas e 

pelos demais sujeitos do processo, que exige de todos os atores processuais uma 

postura ativa, de boa fé e isonômica, e, especificamente do juiz, a atuação como 

agente colaborador do processo, visando à tutela jurisdicional específica, célere, 

efetiva e adequada É nula a sentença que, sem a anterior intimação do credor, 

presume a quitação do acordo realizado entre as partes pelo mero decurso do lapso 

temporal reservado ao pagamento de transação e extingue a ação
51

. 

 

A cooperação é o equilíbrio entre os sujeitos processuais, através da divisão e 

compartilhamento das tarefas, de modo que todos participem do processo buscando uma 

solução do conflito por meio mais solidário e eficaz. 

Assim, cria-se um ambiente processual de maior confiança, uma vez que acaba 

diminuindo as dúvidas acerca das questões, bem como evitando decisão surpresa, tendo em 

vista que já foi alvo de debates ao longo da instrução processual onde as partes puderam ter 

seus argumentos expostos.  

Na prática forense, a cooperação pode ser praticada pelo Juiz de diversas maneiras. 

Deve sempre ter como pressuposto a salvaguarda dos direitos fundamentais, os quais devem 

limitar as condutas das partes e orientar as decisões no processo, de modo a reunir esforços 

para uma resposta mais célere e eficaz, buscando combater a morosidade processual e 

diminuindo os desgastes trazidos pela lide.  

Cabe ressaltar a importância de todos os sujeitos processuais exercerem a cooperação 

desde a instauração até o trânsito em julgado para a contribuição do melhor resultado. Deste 

modo, não será apenas do Juiz e das partes a destinação do instituto da cooperação, 

englobando também os peritos, servidores, testemunhas, juramentados entre outros.  

A doutrina vislumbra o modelo de processo cooperativo caracterizado pelo 

redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no 

rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo entre as 

partes
52

. Afinal, distribuir justiça é uma questão de interesse geral, pois envolve o respeito às 

leis e à paz social.  

Como leciona Fredie Didier Jr.:  
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Como os princípios não possuem pretensão de exclusividade, pode um mesmo efeito 

jurídico ser resultado de diversos princípios. É o caso do princípio da cooperação, 

que tem por base os princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do 

contraditório, de modo que “a concretização do princípio da cooperação é, no caso, 

também uma concretização do princípio do contraditório, que assegura aos litigantes 

o poder de influenciar na solução da controvérsia. O magistrado deve exercer, ainda, 

seu dever de esclarecimento para corrigir erros na manifestação de questões de fato e 

de direito, inclusive, já que pode assumir pontos de vista diferentes, ainda que 

corresponda a atos realizáveis de ofício. Tendo em vista o dever de esclarecimento, 

o exercício dos deveres e faculdades pelo juiz deve ser claro, transparente, não 

surpreendente, e oportuno” 
53

. 

 

Entretanto, este comprometimento de todos com o resultado do processo, não 

significa que as partes e o juiz estão no mesmo patamar ou em posição simétrica. De acordo 

com o ordenamento jurídico brasileiro, o magistrado detém poderes instrutórios, como indica 

o art. 370 do CPC
54

 e, apesar de reconhecer que todos os sujeitos processuais colaboram para 

a preparação de uma decisão judicial, não há como esconder o fato de que ao órgão 

jurisdicional cabe a última palavra, qual a melhor solução para a lide.  

Isso significa que, apesar de o sistema processual brasileiro impor a cooperação entre 

os sujeitos processuais e atribuir a eles a responsabilidade pelo resultado do processo, 

continua cabendo ao órgão judicial o poder de determinar quais provas serão produzidas e 

qual será a decisão final para o conflito que lhe foi apresentado
55

.   

Como já exposto, o contraditório é destinado às partes e também ao juiz, estando este 

último vinculado a um dever imprescindível de franquear aos litigantes no processo todos os 

meios de participação. Assim, este princípio é endereçado diretamente para o magistrado 

também, nos quais todos deverão proceder em colaboração ao longo do processo.  

Como consequência, o diálogo e o equilíbrio são prestigiados no que se tem 

chamado, por Humberto Theodoro Jr. e Dierle José Coelho Nunes, de uma nova dimensão do 

princípio do contraditório, qualificada pela cooperação entre todos os sujeitos do processo e 

pelo comprometimento que todos devem ter com o melhor resultado possível do processo
56

.  

Essa nova dimensão concedida pelo princípio do contraditório não está imune ao 

estabelecimento de um novo rol de poderes e deveres para as partes e para o Estado-juiz no 
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desenvolvimento do processo civil brasileiro. Nesse rol estão incluídos os deveres de 

esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio, como decorrência. 

A cooperação, por ser uma dimensão do contraditório, gera o dever de 

esclarecimento do órgão jurisdicional e também das partes. O juiz tem o dever de solicitar 

esclarecimentos quando tiver dúvidas sobre suas alegações, pedidos ou posições em juízo, de 

modo a evitar que suas decisões sejam baseadas em falta de informação e não na verdade 

apurada
57

. 

Deste modo, o juiz pode de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o 

comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa, do mesmo 

modo que é dever da parte comparecer em juízo para responder o que lhe for indagado, 

conforme disposto no artigo 139, VIII do CPC
58

. 

 

2.2. Dever de prevenção, consulta e auxílio 

A cooperação gera o dever de prevenção que é endereçado ao órgão judicial. Trata-se 

do dever do magistrado de prevenir as partes sobre eventuais deficiências ou insuficiências 

das suas alegações ou pedido, convidando-as a aperfeiçoar seus articulados
59

. 

O dever de prevenção pode servir para mitigar desigualdades no plano do processo 

em razão de uma parte estar em melhores condições do que a outra na defesa de seus direitos, 

porém o objetivo principal nesse caso é evitar que o direito material acabe não sendo aplicado 

frente a exigências formais ou a eventuais falhas na condução do processo
60

.    

Assim, o juiz pode, por exemplo, determinar que a parte emende a petição inicial, 

caso ela não preencha os requisitos do art. 319 do CPC, demonstrando mais uma vez a 

importância da cooperação processual, pois ao determinar a necessidade de emenda, deve o 

magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, conforme 
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dispõe o artigo 321 do CPC
61

. Não cumprida a diligência determinada, o processo será 

extinto, nos termos do art. 485
62

 do mesmo diploma. 

A cooperação também gera o dever de consulta para o órgão judicial, que deve 

consultar as partes, sempre que pretenda conhecer de matéria de fato ou de direito sobre as 

quais não tenham tido a oportunidade de se pronunciar, inclusive as matérias que podem ser 

conhecidas de ofício. 

O contraditório, ao impor o juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as 

questões, inclusive as de conhecimento oficioso, constitui uma verdadeira garantia de não 

surpresa. Impede que seja aplicadas normas ou embase a decisão sobre fatos completamente 

estranhos à dialética defensiva de uma ou até mesmo de ambas as partes.  

Como exemplo de violação desse dever e de não aplicação do princípio do 

contraditório, temos a colocação de qualquer entendimento jurisprudencial como fundamento 

de uma sentença, mesmo que aplicada de ofício pelo juiz, sem anterior debate com as partes, 

poderá gerar o aludido fenômeno da surpresa
63

.  

O dever de consulta, em outras palavras, nada mais é do que o dever do órgão 

judicial de fomentar o debate preventivo e a submissão de todos os fundamentos da futura 

decisão ao contraditório.  

A potencialização da participação das partes e o respeito ao princípio da igualdade, 

faz com que todas as questões sejam submetidas ao debate. Assim, assegura às partes o direito 

de influenciar na decisão antes que ela seja tomada, garantindo a influência no 

desenvolvimento e no resultado do processo
64

. 

O dever de auxílio induz que o órgão judicial deve auxiliar as partes na remoção das 

dificuldades ao exercício de seus direitos e faculdades e no cumprimento de ônus e deveres 

processuais. Desta forma, o juiz pode, por exemplo, determinar a exibição de documento ou 

coisa que estiver na posse de terceiro
65

. 
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O exercício do dever de auxílio pode ser exemplificado também através do poder que 

o juiz tem de inspecionar pessoas ou coisas para esclarecer fato que interesse à decisão da 

causa, objetivando-se impedir que a parte seja prejudicada por não ter conseguido obter 

documento ou informação imprescindíveis para a defesa de seus interesses
66

. 

É importante ressaltar que o exercício do dever de auxílio muitas vezes depende de 

determinado comportamento da parte contrária para que o juiz possa colaborar com a outra, 

tendo a possiblidade de o órgão judicial sancionar uma das partes por desobediência a uma 

ordem. 

Assim, conclui-se que o contraditório, que antes sintetizava no binômio informação-

reação, passou a ser aglutinado no trinômio informação, reação e participação (diálogo). 

Podendo ser incluído, ainda, a cooperação. Há uma amplitude na dimensão do contraditório 

consistente no dever de cooperação entre o juiz e as partes para a obtenção de uma decisão 

judicial de qualidade.  
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CAPÍTULO 3 

A DECISÃO-SURPRESA 

 

3.1. Natureza constitucional da vedação da decisão surpresa 

Na Constituição da República de Portugal não há previsão expressa do direito ao 

contraditório. Entretanto, no ser artigo 20 há a garantia ao “acesso ao direito” e a “tutela 

jurisdicional efetiva, independente de meios econômicos em prazo razoável e por meio de 

processo equitativo
67

”. Desta forma, entende José Joaquim Gomes Canotilho que há uma 

proteção a um processo justo e que tenha comunicabilidade entre os envolvidos
68

. 

Na Itália e na Alemanha a regra da vedação de decisão surpresa transcorre de direito 

fundamental ao contraditório garantido através de suas Constituições
69

. Na Alemanha, 

inclusive, a lei para Simplificação e Celeridade dos Processos Judiciais, que entrou em vigor 

em 1977, alterou o Código de Processo Civil passando a apresentar expressamente a vedação 

de decisão surpresa em seu artigo 278, sendo grande fonte inspiradora
70

.  

Segundo Nelson Nery Jr. a Constituição de Portugal apresenta o princípio da 

indefesa, que segundo ele: 

 

 [...] significa que não se pode considerar ‘constitucionalmente 

legítima a atuação de norma processualmente sancionatória, no 

confronto das partes, sem que lhes seja previamente facultada a 

oportunidade de defesa, acabando por se ver confrontadas com 

decisão condenatória ou sancionatória cujos fundamentos de facto ou 

de direito não tiveram qualquer oportunidade de contraditar
71

.  

 

Ainda que não tenha previsão expressa, é possível visualizar a importância do 

princípio do contraditório também nos países estrangeiros, sendo certo que, atualmente, é 

impossível dissociar a interpretação do direito processual civil dos direitos constitucionais, 

pois são direitos interligados. 

Quando há a participação do juiz no decurso do processo diminui ou até mesmo 

elimina a possibilidade de que seja proferida uma decisão na qual não tenha sido oportunizada 

previamente a manifestação dos sujeitos processuais a seu respeito.  

                                                           
67

 THEODORO JÚNIOR, Humberto: NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC – Fundamentos e sistematização cit., p. 128-129. 
68

 SANTOS, Welder Queiroz dos. Princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora forense. 2018. 266, p. 
69

 Ibidem. 
70

 Ibidem. 
71

 NERY JR., Nelson. Comentários ao código de processo civil. 1ª ed. E-book. 2015. Disponível em: 

<https://www.passeidireto.com/arquivo/40309034/comentarios-ao-ncpc---nery-junior-nelson---parte-geral>. 

Acesso em: 27 de nov. de 2018.  

https://www.passeidireto.com/arquivo/40309034/comentarios-ao-ncpc---nery-junior-nelson---parte-geral


31 
 

A possibilidade das partes em participar do processo implica em fazer suas defesas, 

propor provas, assumir posição sobre teses e provas da outra parte ou determinadas de ofício 

pelo juiz
72

, tendo este o dever constitucional de fundamentar sua decisão sobre as questões 

que não tenham as partes discutidas.   

Desta forma, é direito fundamental das partes de terem decisões definitivas apoiadas 

em questões anteriormente discutidas, sendo inadmissível fundamentação que tenha passado 

despercebida no curso processo
73

.  

 

3.2. A proteção dos jurisdicionados contra as decisões-surpresa no direito brasileiro 

A decisão-surpresa é uma decisão fundamentada em premissas que não foram objeto 

de prévio debate ou a respeito das quais não se tomou prévio conhecimento no processo em 

que é proferida. Ou seja, é aquela decisão cujos fundamentos não foram mencionados no 

processo ou a respeito dos quais não foi conferida a oportunidade de prévia manifestação
74

.  

É uma decisão que surpreende a todos porque é pronunciada sem que ninguém tenha 

tido a oportunidade de tomar conhecimento prévio sobre os seus fundamentos. Tal conclusão 

na qual está embasa a decisão-surpresa poderá ser sobre questões de fato ou de direito a 

respeito das quais não se tomou conhecimento, ou seja, não foram ventiladas no processo para 

possibilitar o contraditório
75

.  

O artigo 10 do CPC, uma das normas fundamentais e mais emblemáticas do CPC 

2015
76

, expressa a obrigação de intimação das partes para que possam se manifestar 

previamente à decisão judicial. Quando há inobservância do dispositivo, ocorre a decisão 

surpresa, que será nula por ferir direito fundamental baseado na colaboração das partes e no 

diálogo com o juiz.  

A intenção dos juristas que elaboraram o CPC-2015 foi em efetivar o princípio do 

contraditório ao trazer expressamente a vedação de decisão surpresa, devendo o juiz 

juntamente com as partes que apresentam seus diferentes pontos de vista dialogar durante 

todo o curso processual.  
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Foi o ocorrido no julgamento do REsp 1.676.027
77

 de relatoria do ministro Herman 

Benjamin:  

 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM 

EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. 

PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão 

do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por 

insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente 

debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do 

CPC/2015 estabelece que 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. 3. 

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como 

decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo 

cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e 

não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se 

vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem 

anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem 

pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos 

submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, 

devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre 

questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. 

O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento 

permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos 

sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo 

CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do 

contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada 

sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento 

de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do 

binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 

10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes 

para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da 

inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira 

via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de 

processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 

 

O relator, nesse caso, salientou que o processo judicial moderno não se faz com 

protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz
78

. Assim, 

foi determinado o retorno dos autos à origem para a adequação do procedimento à legislação 

federal tida por violada, sem a Corte ter ingressado no mérito, a fim de se evitar que a 

jurisdição passe a ser considerada como uma loteria, atuando em favor de uma das partes e em 

detrimento da outra
79

. 
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A Constituição Federal pode ser invocada por qualquer pessoa que carece tutela e, ao 

assegurar aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla 

defesa (CF art. 5º, LV) 
80

, protege que sejam proferidas decisões inesperadas, que não foram 

apresentadas no processo através de debate.  

O processo civil brasileiro é fundado no modelo cooperativo, onde se visualiza o 

equilíbrio e a divisão de tarefas entre as partes. Esse modelo visa organizar qual deverá ser a 

função das partes e do juiz, estruturando-o como uma comunidade de trabalho
81

. 

Desta forma, a proibição da decisão-surpresa, como decorre de mera leitura do art. 

10 do CPC, se aplica a qualquer instância, inclusive em processo que tramita no tribunal. De 

qualquer modo, a fim de obstar qualquer entendimento divergente, o CPC-2015 tratou da 

vedação da decisão surpresa nos tribunais em artigo próprio, qual seja, o art. 933
82

. É possível 

observar certo cuidado que os elaboradores tiveram ao construir o Código de Processo Civil a 

fim de evitar qualquer compreensão diversa.  

Do ponto de vista ético, o processo construído pela colaboração das partes é norteado 

pela busca, tanto quanto possível, da verdade, considerando relevante a boa-fé de todos os 

seus participantes, inclusive por parte do juiz, tendo como objetivo produzir decisões mais 

adequadas e justas
83

. 

A colaboração impõe organização do processo cooperativo, sendo importante deixar 

claro que a colaboração no processo não significa que ocorra apenas entre as partes. O Estado 

Constitucional nos conduz a uma colaboração efetiva tanto das partes quanto do juiz.  
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O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, conforme menciona o artigo 2º do CPC
84

. Desta forma, mostra que há o interesse 

público a ser desenvolvido no processo, já que é o Estado-juiz que está atuando no exercício 

da jurisdição. Ademais, é possível identificar que há interesse público no exercício de uma 

jurisdição adequada, uma vez que um único processo pode afetar uma grade quantidade de 

pessoas, até mesmo quem aparentemente é estranho à lide, mas que também sofreu danos por 

causa de determinada decisão. 

Deste modo, o juiz quando integrado no processo, não deve se subordinar à vontade 

das partes fechando os olhos para o interesse da coletividade na realização da justiça. A 

finalidade do processo é antes de qualquer coisa a realização da paz social por meio da 

atuação do direito material
85

. O processo possui uma relação de instrumentalidade com o 

direito material.  

É preciso haver um ponto de equilíbrio entre os poderes do juiz e a necessidade de 

garantir às partes no processo civil a importância dos princípios constitucionais. Nelson Nery 

Jr.
86

 afirma que: 

 
O problema dos mais delicados que a processualística tem enfrentado hodiernamente 

é relativo à postura do juiz, diante do mandamento constitucional do contraditório, 

no que respeita às questões examináveis de ofício, iniciando-se pela relativa 

distribuição do ônus da prova. 

  

A questão se coloca não apenas em relação às questões que o juiz deve apreciar sem 

a provocação das partes (de ofício), mas também no tocante àquelas que o juiz só pode 

analisar a requerimento do interessado. É importante entender que o juiz possui poder para 

decidir certas questões de ofício, mesmo que não tenha sido levantado por nenhuma das 

partes, mas desde que possibilite a prévia manifestação delas em observância ao princípio do 

contraditório, como por exemplo, impedir a aplicação de leis e atos estrangeiros ou 

homologação de sentença estrangeira que viole a ordem pública no Brasil.
87

. 

O poder de proferir decisões de ofício sobre determinado argumento não impede que 

as partes tenham debatido anteriormente sobre a questão. As matérias de ordem pública 
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podem ser conhecidas de ofício, havendo, entretanto, ofensa ao contraditório quando houver 

decisões que surpreendam as partes
88

. 

É inegável que, caso o juiz decida sem dar oportunidade de manifestação prévia das 

partes, mesmo que seja matéria de ordem pública e aplicação do princípio iura novit curia, a 

surpresa na decisão fere naturalmente o princípio do contraditório
89

.  

Segundo Fredie Didier Jr., o que se tem visto na prática forense é que boa parte dos 

membros do judiciário não percebem a diferença entre decidir de ofício e decidir sem oitiva 

das partes
90

. Segundo o doutrinador é providência do juiz levar a matéria ao processo, ouvir as 

partes e decidir ainda que as questões devam ser conhecidas de ofício. Como consagrado na 

legislação francesa e portuguesa, é preciso que ocorra a intimação das partes antes de proferir 

a decisão para que não seja desprezado o princípio do contraditório.  

É na fundamentação que o juiz analisará as questões de fato e de direito que tenham 

sido oportunizadas previamente o debate entre as partes, motivando sua convicção. Welder 

Queiroz dos Santos
91

 aponta três razões fundamentais para a exigência de fundamentação das 

decisões judiciais, sendo a primeira o controle da atividade judicial em todo o curso 

processual, a segunda quanto ao afastamento de decisões proferidas de forma voluntária e 

subjetiva pelo magistrado, impondo racionalidade e coerência argumentativa, e a terceira, a 

fundamentação das decisões permite uma maior elaboração dos eventuais recursos que 

poderão ser interpostos.  

 

3.3. Matéria de ordem pública e matéria conhecida de ofício  

O artigo 10 do Código de Processo Civil esclarece que mesmo as questões que 

podem ser proferidas de ofício, deverá o juiz oportunizar a manifestação prévia das partes a 

seu respeito. 

É preciso, entretanto, esclarecer quais são as matérias de ordem pública, que por sua 

natureza podem ser conhecidas de ofício, e as demais matérias que não são de ordem pública, 

mas podem ser apreciadas de ofício
92

.  

O conceito de ordem pública diz respeito às questões que se consideram 

indispensáveis à manutenção da ordem social. Em sentido amplo, a ordem pública integra os 
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valores sociais, éticos e culturais da sociedade que deverão ser preservados, impondo um 

mínimo que deverá ser respeitado, pois ela está em constante mutação. 

Jacob Dolinger leciona sobre as características da relatividade e instabilidade da 

ordem pública: 

 

Relatividade/Instabilidade – Visto que o conceito de ordem pública emana da mens 

populi, compreende-se seja relativo, instável, variando no tempo e no espaço. (...) 

Contemporaneidade – A instabilidade do que possa ofender a ordem pública obriga 

o aplicador da lei a tentar para o estado da situação à época em que vai julgar a 

questão, sem considerar a mentalidade prevalente à época da ocorrência do fato ou 

ato jurídico. (...) Fato exógeno – (...) a norma jurídica territorial não é, basicamente, 

uma manifestação de ordem pública, sendo passível de substituição por norma 

jurídica estrangeira, desde que esta não fira a ordem pública do foro, ordem pública 

esta que é uma realidade externa, exógena a qualquer norma jurídica específica. 

  

As matérias tratadas como ordem pública ultrapassam os interesses individuais 

fazendo com que seja tutelado o interesse público ou o interesse da coletividade, mesmo 

quando ocorram relações entre particulares
93

. Entretanto, o fato do juiz estar diante de matéria 

de ordem pública, não dispensa a obediência ao princípio do contraditório. 

A ordem pública tem grande importância no direito das obrigações e dos contratos, 

pois serve como uma limitadora da autonomia da vontade, criando limitações à liberdade de 

contratar. 

Esse ramo do direito civil é regido pela autonomia da vontade e o princípio pacta 

sunt servanda, que promove uma garantia às partes de regular os contratos como bem 

entenderem. Entretanto, é preciso haver certo limite a essa liberdade, para que os contratos 

não sejam utilizados de forma indevida. Por isso, deve ser respeitada a boa fé objetiva, a 

função social dos contratos, o equilíbrio das prestações e vedação ao enriquecimento sem 

causa 
94

. 

O próprio Código de Defesa do Consumidor é matéria de ordem pública. Em seu 

artigo primeiro prevê expressamente que todas as normas ali presentes são de ordem pública, 

não podendo ser prejudicado por interesses particulares 
95

. Caso haja violação nesse sentido, 

poderá a parte pleitear em juízo a anulação dos atos, reestabelecendo a situação anterior.  

Entretanto, as matérias de ordem pública devem ser tratadas da mesma maneira que 

as demais matérias de direito material. Por isso, é preciso que o autor ou réu requeira o 

reconhecimento da ordem pública, para que não haja violação a direitos e princípios 
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constitucionais como contraditório, devido processo legal. O juiz ao julgar está vinculado ao 

pedido do autor, sendo que o réu também deve saber qual é o pedido em face dele
96

. 

Como esclarece Ricardo de Carvalho Aprigliano, 

 

a ordem pública de direito material não afeta a disciplina processual a respeito da 

inércia da jurisdição ou do princípio da demanda, tampouco a necessidade de 

observância rigorosa e substancial do princípio do contraditório e da ampla defesa, 

de matriz constitucional 
97

. 

 

As cláusulas abusivas nos contratos de consumo, também não podem ser decididas 

de imediato sobre suas nulidades, sendo inclusive nos contratos bancários objeto de 

enunciado, conforme a Súmula 381 do Supremo Tribunal de Justiça: “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

Desta forma, é possível concluir que a solução do litígio deve estar nos limites da 

lide não podendo ser proferida decisão de natureza diversa do pedido do autor e, no caso de 

haver violação da ordem pública, deve ser sempre pleiteado o reconhecimento dessa questão 

pelo autor ou réu
98

.  

Assim Paulo Magalhães Nasser leciona:  
 

Se o autor pede apenas e tão somente a resolução do contrato, o juiz somente pode 

lhe conceder a resolução. (...) Assim, se o autor não formulou pedido de revisão 

contratual, e tampouco o réu reconveio para buscar a revisão contratual a seu favor, 

ou ofereceu-se para modificá-lo, restam ao juiz, como meio de restabelecer o 

equilíbrio, somente as opções de resolver o contrato ou de chancelar a validade da 

proposta feita pelo réu”. Nessa linha, conclui o autor que o juiz “não pode agir de 

ofício para reconhecer a onerosidade excessiva de uma prestação, tampouco inovar 

na relação contratual em termos diversos dos constantes na petição inicial, na 

reconvenção, ou na oferta de modificação equitativa do art. 479 do Código Civil 
99

. 

 

Como entendimento exposto não é pacífico na doutrina, sustentando posicionamento 

divergente os doutrinadores Nelson Nery Jr.
100

 e Cláudia Lima Marques
101

, tais questões de 

ordem pública diferentes ao processo podem sim ser decididas de ofício, mas desde que seja 

respeitado posteriormente o contraditório
102

 para que seja evitada qualquer decisão surpresa. 

A ordem pública no direito internacional impede a aplicação de leis estrangeiras ou a 

homologação de sentenças estrangeiras que violem a soberania nacional, a ordem pública e os 
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bons costumes. Desta forma, verificada a inaplicabilidade da lei estrangeira por confrontar 

com a ordem pública, a consequência deverá ser aplicar a lei nacional, como consta no artigo 

17 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro
103

. Assim, um dos preceitos 

fundamentais para a ordem jurídica brasileira é a garantia de que todos sejam amparados pela 

igualdade entre as partes, a ampla defesa e o contraditório. Poderá ser reconhecida de ofício a 

inaplicabilidade da lei ou ato estrangeiro, mas desde que tenha sido possibilitada a prévia 

manifestação das partes, em observância da vedação de decisão surpresa.  

Há também as matérias de ordem pública no direito processual utilizadas para o 

correto exercício da jurisdição, matérias que não sofrem preclusão e são passíveis 

conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição
104

. As matérias de ordem pública no 

direito internacional são fundamentais para garantir a efetivação dos direitos humanos e a 

soberania dos Estados. 

Conforme a jurisprudência sobre o assunto:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS ÍMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA NÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. - Na hipótese, o Juízo a quo 

julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos autos da ação de usucapião 

lastreado no fundamento de que a prescrição aquisitiva extraordinária não se presta à 

regularização fundiária, antes de possibilitar qualquer manifestação da parte autora - 

É vedado ao Juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não foi dado às 

partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate matéria de ordem 

pública, quando causar surpresa à parte que com recursos especiais e ilimitados pode 

contribuir, trazendo fatos e razões que não estão nos autos. Assim, deveria o 

julgador de origem ter intimado as partes antes de julgar improcedente a demanda, 

pois a surpresa da decisão ofende ao princípio do contraditório. Sentença 

desconstituída. Preliminar acolhida. APELO PROVIDO. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME
105

. 

 

Existem as matérias que podem ser decididas de ofício, mas que não são de ordem 

pública. Ou seja, são aquelas que podem ser apreciadas pelo juiz sem as partes a terem 

provocado. São os despachos, atos de mera condução do processo, que não sofrem preclusão, 

como por exemplo.  

Assim, é fundamental que não se confunda o poder conferido ao juiz para decidir 

sobre determinada matéria sem provocação das partes, a decisão de ofício, com a ausência do 
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contraditório. O poder de proferir decisões de ofício não tem relação com ausência de debate 

prévio entre as partes sobre o eventual fundamento dessa mesma decisão
106

.  

 

3.4. O artigo 10 do CPC 

Antes da aprovação do novo CPC, o seu projeto de lei ao invés da palavra “juiz” 

apresentava “órgão jurisdicional”. Apesar dessa substituição, não é dever apenas do juiz a 

observar a vedação de decisão surpresa. Tal dever deve ser cumprido por todos os órgãos 

jurisdicionais presentes no artigo 92 da Constituição Federal, com exceção apenas ao 

Conselho Nacional de Justiça, pois é o único dentre os citados no artigo que não exerce a 

jurisdição, sendo o órgão que controla a atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário
107

. 

A Constituição Federal tem função de organizar e administrar a estruturação do 

poder, incluindo o Poder Judiciário. Por isso, todos os órgãos apresentados no artigo 92 da 

Constituição devem respeitar a vedação de decisão surpresa, ainda que inicialmente o artigo 

10 do CPC se direciona apenas ao juiz. 

A vedação de decisão surpresa atinge todos os graus de jurisdição, ou seja, todas as 

instâncias, ainda que seja a decisão monocrática ou colegiada
108

.  

Nesse sentido, registre-se, ainda, que Teresa Arruda Alvim conclui que as decisões 

dos Tribunais sujeitas aos recursos excepcionais devem ser completas e não apenas 

suficientemente fundamentadas. 

 

Parece, nesta linha, que a decisão do Tribunal precisa ser completa com vista a 

viabilizar o possível uso frutífero do contraditório por aquele que o Tribunal perder. 

Se assim é, parece que o Tribunal tem o dever de decidir exaurientemente, dado que 

essa decisão exauriente é colocada como pressuposto do possível recurso, i.e., do 

exercício do direito ao contraditório, pelo recorrente. 

 

O Brasil não possui regra específica no que diz respeito ao descumprimento do 

contraditório ou da vedação de decisão surpresa. Entretanto, conforme defende Anésio de 

Lara Campos Júnior: “em nenhum Direito Positivo do mundo, estão previstas expressamente 

pela Lei todas as possíveis causas de inexistência ou de nulidade da sentença” 
109

.  
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Dessa forma, o ordenamento jurídico proíbe a decisão surpresa e, quando não 

respeitada, deve-se aplicar a nulidade da decisão judicial toda vez que seja impossibilitada a 

efetivação do contraditório.  

Independentemente de lei infraconstitucional é possível verificar que a prolação de 

decisão que contenha algum fundamento que não tenha sido propiciado o debate entre as 

partes, decorre do direito fundamental ao contraditório, garantindo sua eficácia imediata e sua 

aplicabilidade
110

. 

 

3.5. O contraditório aplicado e a vedação de decisão surpresa 

O contraditório estabelece finalidades a serem atingidas, pois tem como conteúdo o 

direito de comunicação dos atos processuais, a possibilidade de manifestação e participação 

no desenvolvimento do processo, o direito a influenciar as decisões judiciais, podendo os 

argumentos das partes serem considerados, e evitando a proferir decisão surpresa
111

. 

O papel do juiz passou a ter, na condução do processo, sua importância aumentada, 

assim como os seus deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de tal atividade
112

. 

O contraditório possui função definitória, pois delimita o comando mais amplo 

estabelecido pelo princípio mais abrangente. Possui a função interpretativa das regras 

processuais, uma vez que será utilizado para interpretar as normas construídas. Além disso, o 

princípio do contraditório possui também função bloqueadora, pois serve para retirar da 

aplicabilidade as regras processuais que expressamente são com ele incompatíveis
113

. 

O artigo 319 do Código de Processo Civil
114

 apresenta os requisitos que devem estar 

presentes em uma petição inicial, estabelecendo um verdadeiro roteiro elaborativo da petição. 

Quando ausente algum dos requisitos deve o juiz determinar a intimação do autor para que 

possa complementar a petição que propõe a demanda. 
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O juiz que indefere a petição inicial sem oportunizar a oitiva do autor profere a 

decisão surpresa, em inegável afronta ao princípio do contraditório e ao artigo 10 do Código 

de Processo Civil, surpreendendo o demandante. Afirmar que existem casos em que há perda 

de tempo ao oportunizar que o autor manifeste antes de proferir a sentença que indefere a 

petição inicial é uma arbitrariedade. 

Assim, o dever de prevenção se define como a característica do juiz em prevenir as 

partes da necessidade de aperfeiçoar a inicial, evitando, sempre que possível, o seu 

indeferimento. Miguel Teixeira de Souza afirma que essa questão se justifica 

fundamentalmente para “a explicação de pedidos pouco claros, o carácter lacunar da 

exposição dos factos relevantes à necessidade de adequar o pedido formulado à situação 

concreta” 
115

. 

Cabe mencionar que segundo o ministro Milton Luiz Pereira, o indeferimento 

sumário destrói a esperança da parte e coloca obstáculos ao acesso à justiça, desconstruindo o 

prestígio do judiciário
116

. Sendo este o entendimento majoritário recente: 

  

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA – ARTS. 9º E 10, AMBOS 

DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO E 

ACOLHIDA – SENTENÇA INSUBSISTENTE – APELO PREJUDICADO. Ao 

indeferir a inicial por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, sem a devida manifestação prévia da 

parte autora, exsurge clara e inequívoca violação ao princípio do contraditório, na 

vertente alusiva ao princípio da não surpresa, prevista nos arts. 9 e 10, do NCPC, a 

exigir decreto de nulidade do ato judicial objeto da presente apelação. Preliminar de 

nulidade arguida de ofício e acolhida. Apelo prejudicado
117

. 

 

 É possível entender que o princípio do contraditório é destinado não só às partes, 

mas também para o juiz, que tem o dever de consulta ou de advertência que lhe é imposto, a 

fim de haver sempre o debate prévio e a fundamentação de todas as futuras decisões
118

.  

Sobre os ombros dos magistrados são colocadas inúmeras responsabilidades e 

deveres, que lhe são cobrados permanentemente e, diante dessa situação, aumenta o risco do 
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contraditório ser suprimido, sob o fundamento de valores constitucionais como efetividade e 

celeridade
119

.  

Muito embora haja este desafio de conciliar os princípios, é evidente que deve haver 

um equilíbrio entre os poderes conferidos aos magistrados e a importância das garantias 

asseguradas às partes no processo civil, em especial ao princípio do contraditório
120

.  

Segundo Nelson Nery Jr.: 

  

o problema dos mais delicados que a processualística tem enfrentado hodiernamente 

é relativo à postura do juiz, diante o mandamento constitucional do contraditório, no 

que respeita às questões examináveis de ofício, iniciando-se pela relativa à 

distribuição do ônus da prova
121

. 

 

É importante destacar que o problema não se coloca apenas em relação às questões 

que o juiz deve apreciar sem provocação das partes, mas também ao tocante àquelas que o 

juiz só pode analisar a requerimento do interessado.  

O artigo 332 do Código de Processo Civil
122

 apresenta possibilidades em que o 

contraditório do réu será inútil, conforme mencionado anteriormente. É autorizado ao juiz 

julgar liminarmente improcedente com base em precedentes judiciais, antes mesmo da citação 

do réu. O contraditório, nesse caso, se revela desnecessário, pois a movimentação do 

judiciário para a questão fática apresentada seria um desperdício para a atividade 

jurisdicional
123

.  

Como o princípio do contraditório tem a finalidade de tutelar as partes durante a 

demanda judicial, quando não houver prejuízo à parte, não há necessidade de movimentar 

toda a estrutura judiciária, uma vez que tal princípio deve ser interpretado à luz do princípio 

da instrumentalidade das formas.  

Ainda que o artigo 332 do Código de Processo Civil não menciona a necessidade de 

ser respeitado o contraditório do autor, por exigência do artigo 10 do Código, o juiz deve 
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possibilitar a manifestação do autor para que possa influencia no conteúdo da decisão judicial, 

podendo expor seus argumentos, ainda que não sejam aceitos pelo magistrado
124

.   

Quanto ao reconhecimento liminar da prescrição e decadência, o artigo 487 em seu 

parágrafo único
125

, menciona que a única hipótese de reconhecê-las sem que antes seja dada 

às partes oportunidade de manifestar, é a descrita no parágrafo primeiro do artigo 332
126

. 

Segundo Welder Queiroz dos Santos, é inconstitucional a primeira parte do parágrafo 

único do artigo 487 do Código de Processo Civil
127

, por violar o princípio constitucional do 

contraditório e por violar a regra do artigo 10 do Código em que veda a prolação de decisão 

surpresa. 

O autor possui apoiadores como Zulmar Duarte Oliveira Júnior que afirma: 

 

pensamos que a primeira parte da regra prevista no parágrafo único do art. 487 é 

inconstitucional no que prescinde do contraditório do autor na hipótese de 

reconhecimento da prescrição ou decadência de ofício liminarmente. A necessidade 

de oitiva prévia para reconhecimento de matéria suscetível de exame de ofício toma 

por vase a Constituição (art. 5º, LV)
128

. 

 

O juiz deve oportunizar a parte prejudicada para que possa persuadir o magistrado no 

conteúdo da decisão, ainda que seus argumentos sejam rejeitados, mas, ao menos que seja 

evitada a decisão surpresa sem que haja uma discussão ou que ocorra um breve contraditório. 

O TJSP reconheceu recentemente que houve prolação de decisão surpresa em um 

caso que não foi oportunizado a parte se manifestar sobre o decurso do prazo prescricional, 

anulando, então, a sentença.  

 

EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – "DECISÃO-SUPRESA" - Pretensão de reforma da 

respeitável sentença que extinguiu o processo, reconhecida a prescrição da pretensão 

executiva - Cabimento – Hipótese em que deve ser anulada a respeitável sentença, 

pois não houve prévia manifestação da parte acerca do decurso do prazo 

prescricional – Vedação da chamada "decisão-surpresa", nos termos do novo Código 

de Processo Civil (arts. 9º e 10º) - RECURSO PROVIDO
129

. 
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Ao priorizar o contraditório, nesse caso, o magistrado permite que a parte aponte 

algum motivo que tenha interrompido ou suspendido o prazo prescricional que ainda não 

tenha sido mencionado. 

Segundo Joaquim Felipe Spadoni, 

 

para a controlabilidade das decisões de primeiro grau, basta, realmente, que o 

magistrado exponha, com clareza e logicidade, os fundamentos fáticos e jurídicos de 

sua decisão, enfrentando as questões que se apresentam como preliminares ou 

prejudiciais ao seu raciocínio, não se revelando juridicamente imprescindível sua 

manifestação e decisão a respeito de todas as questões fáticas ou jurídicas suscitadas 

pelas partes. Independentemente do julgamento destas, poderão as partes recorrer e o 

tribunal ad quem verificar, de forma suficiente e adequada, a correção do julgamento 

proferido em primeiro grau, por força do efeito devolutivo amplo dos recursos 

cíveis. Já no que se refere aos julgamentos em segundo grau de jurisdição, todas as 

questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes e cuja apreciação explícita no 

acórdão se revela necessária para um adequado manejo do recurso especial ou 

extraordinário eventualmente cabível, se apresentam como questões relevantes e de 

obrigatória apreciação pelo tribunal
130

. 

 

A multa por litigância de má-fé prevista nos artigos 77 e 774 do Código de Processo 

Civil pode ser aplicada a requerimento ou de ofício, sendo necessária quando há casos de 

abuso de direito no processo. Ocorre que, o juiz ao perceber indícios de prática de atos 

abusivos, práticos de má-fé, deverá comunicar às partes, oportunizando esclarecer suas reais 

intenções e evitando a prolação de decisão surpresa. 

Em Portugal, nos casos de suspeita de litigância de má-fé ou atentatório à dignidade 

da justiça, os Tribunais já tem reconhecido a importância do contraditório antes de fixar a 

multa processual
131

.  

Outro caso em que deve ser observado o contraditório é na dinâmica do ônus da 

prova prevista nas causas de relação de consumo, sendo cediça a seguinte jurisprudência 

brasileira:  

 

Recurso especial. Direito do consumidor. Inversão do ônus da prova. Momento. 

Sentença. Possibilidade. Regra de julgamento. Ofensa ao princípio do contraditório. 

Inexistência. 1.. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de 

o juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação que 

discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função 

primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular a 

atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem 

a um julgamento por presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira 

excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a 

atividade judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam a se portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As 
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provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. 

O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível às partes 

manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a um resultado favorável 

apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica 

privilegiar uma visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas no 

julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente desde o 

ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar desconhecimento quanto à 

sua existência. 6. A exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na 

instrução do processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. 

Cada parte deve produzir todas as provas favoráveis de que dispõe, mas não se pode 

alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o 

direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido
132

. 

 

A inversão do ônus da prova é admitida no âmbito das relações de consumo, 

conforme artigo 6º, Inciso VIII, do CDC
133

, desde que demonstrada a verossimilhança das 

alegações ou a hipossuficiência da parte. Referida norma possui natureza ope judicis, isto é, 

não tem aplicação automática, dependendo da análise das circunstâncias do caso concreto, a 

critério do juiz. 

Quanto aos fatos que exigem prova, entende-se como regra geral que deve ser 

aplicada a teoria estática do ônus da prova, baseando-se no artigo 373 do Código de Processo 

Civil
134

 que estabelece que compete ao autor a prova dos fatos constitutivos alegados e ao réu 

a prova da alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pelo 

autor. 

Dessa forma, conclui-se que a distribuição do ônus da prova trazido pelo Código de 

Defesa do Consumidor deve ser determinada na fase de instrução probatória por decisão 

prévia e fundamentada, de modo a evitar a prolação de decisão surpresa.    

No direito processual brasileiro há diversos dispositivos que induzem um processo 

democrático, cooperativo e participativo. Assim, o desrespeito às formas processuais, tanto as 

que decorrem diretamente da constituição, quanto às previstas no plano infraconstitucional, 

gera um defeito ou vício no ato processual passível de nulidade.  

Antes mesmo da previsão da vedação de decisão surpresa no CPC, diversos autores 

já defendiam a existência de nulidade por violação ao princípio do contraditório, devendo ser 
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considerada nula a decisão que não tivesse oportunizado debate prévio das partes sobre 

determinada questão. 

Antônio do Passo Cabral propõe uma teoria comunicativa das nulidades processuais. 

Defende que apenas podem ser invalidados os atos processuais quando as atipicidades forem 

relevantes, assim consideradas observando dinamicamente o respeito ao contraditório e à 

proteção da confiança gerada pelas expectativas no processo. Se o vício não for relevante, não 

há que se falar em invalidade 
135

. 

Desse modo, somente em casos excepcionais, em que não é possível sanar o vício, é 

que caberá ao tribunal reconhecer a nulidade da decisão e determinar a sua renovação pelo 

juízo a quo. Esses casos devem ocorrer, por exemplo, quando houver o julgamento antecipado 

da lide, porém a causa necessitava de instrução probatória, ou também quando faltar 

fundamento na decisão que impossibilita o recurso.  

É possível ser o vício sanado pelo Tribunal ainda que se trate de um direito 

decorrente de princípio constitucional, conforme afima Leonardo José Carneiro da Cunha:  

 
Imagine-se, ainda, que o juiz proferiu sentença de procedência, baseando--se num 

documento juntado pelo autor, sem que tivesse sido intimado o réu para sobre ele se 

manifestar. Interposta a apelação pelo réu, este alega, preliminarmente, a nulidade da 

sentença, por não ter tido oportunidade de manifestar-se sobre o documento, 

restando violado o art. 398 do CPC e, de resto, o princípio constitucional do 

contraditório. Nesse caso, o tribunal, em vez de anular a sentença para que o juiz 

determine a intimação do réu e, somente depois, profira outra, irá sobrestar o 

julgamento da apelação, ordenando a intimação do réu para que possa manifestar-se 

sobre o documento. Em seguida, deve ser retomado o julgamento da apelação, com 

o vício já sanado
136

. 

  

A opção de sanar a nulidade aparenta ser mais consoante com as garantias 

constitucionais do processo, já que contribui para a obtenção da efetiva tutela jurisdicional. 

Assim, há rejeição da possibilidade de baixa dos autos ao primeiro grau quando possível o 

julgamento do mérito pelo tribunal
137

. 

Destaca o jurista Nelson Nery Jr.
138

: 
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caso o juiz decida de ofício, sobre questão de ordem pública não submetida 

previamente ao exame das partes, essa decisão será nula por violação do princípio 

do contraditório. É certo que, ao decidir questão de ordem pública sem ouvir 

previamente as partes, o juiz beneficiará uma delas e prejudicará a outra, razão por 

que essa decisão surpresa terá ofendido a paridade das armas e será, portanto, nula. 

  

Conclui-se que a essência da vedação de decisão surpresa prevista no artigo 10 do 

CPC e o princípio do contraditório é a verificação de prejuízos às partes ou ao processo.    

Ademais, a ausência de prejuízo significa que a nulidade do ato não prejudicou as garantias 

processuais, impedindo que o ato atinja sua finalidade, não havendo que se falar, então, em 

nulidade.  
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CONCLUSÃO 

 

Os direitos fundamentais são de extrema importância na construção da sociedade. 

Tais direitos são frutos de um processo histórico evolutivo, tendo destaque principalmente na 

Constituição Federal de 1988. As profundas modificações que a teoria do direito e o direito 

constitucional têm passado, principalmente após a segunda metade do século XX, ampliaram 

a eficácia do Direito Processual Civil. Os princípios e leis processuais formam um corpo, um 

sistema com características próprias, fazendo do direito processual civil um ramo autônomo 

da ciência do direito. 

Dentre as normas integrantes do modelo constitucional de direito processual civil, 

existem aquelas destinadas à tutela do processo, que garante diversos direitos fundamentais 

processuais aos indivíduos, entre essas normas existe o princípio do contraditório disposto no 

artigo 5º, LIV que dita como o processo deve prosseguir. Os princípios jurídicos são 

auxiliares fundamentais na compreensão do sistema jurídico e constituem a base sobre a qual 

se ergue o ordenamento jurídico. São elementos que apresentam um sentido de coesão e 

unidade ao ordenamento, dando ao todo um aspecto de harmonia. 

Da mesma forma que os direitos fundamentais, o princípio do contraditório também 

evoluiu ao longo do tempo, passando a constatar que tal princípio não é destinado somente às 

partes, mas também ao magistrado, uma vez que ele próprio deve cumprir o referido 

princípio. 

A partir da leitura, pode-se concluir que o magistrado possui diversos deveres que 

decorrem da observância do princípio do contraditório, como o dever de consulta, de 

colaboração, de esclarecimento e de auxílio. A jurisdição não pode ser exercida de qualquer 

maneira e em um momento apenas. Ela é exercida mediante uma série de coordenada de atos 

que se desenvolvem ao longo do tempo e objetivam a formação de um ato final.  

Diante da amplitude que o processo atinge e do interesse público, a boa fé e a 

lealdade são elementos imprescindíveis na atuação do órgão jurisdicional. 

Ao aplicar o contraditório, busca-se a participação das partes no desenvolvimento do 

processo, e concedendo a oportunidade de influenciarem nas decisões judiciais e, 

consequentemente, evitar que seja proferida decisão surpresa. 
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O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao positivar expressamente regras que 

concretizam e dão efetividade ao princípio do contraditório, entre elas, a vedação de decisão 

surpresa, que é prevista no artigo 10 do Código.  

Em razão disso, o contraditório é uma garantia da não surpresa, impondo ao 

magistrado o dever de provocar o debate acerca de todas as questões relevantes para o 

processo, inclusive sobre as quais poderá decidir de ofício. 

Assim, são vedadas as decisões judiciais fundadas em premissas que não foram 

objeto de prévio debate ou a respeito das quais não se tomou prévio conhecimento no 

processo. Caso ainda sim sejam proferidas causando prejuízo, conclui-se que é uma decisão 

nula sendo, todavia, passível de sanação ou convalidação inclusive em grau recursal.  

Ainda que se tenha pressa, a busca por um julgamento mais célere e com os meios 

necessários para a obtenção dessa finalidade não pode colocar em risco o ideal de justiça e de 

uma decisão completa e equilibrada.   

Ademais, apesar de considerar toda a importância da aplicação do princípio do 

contraditório compatibilizada com todos os demais princípios constitucionais, percebe-se que 

existem alguns casos em que o contraditório possui algumas limitações, como nos casos do 

contraditório inútil.  

Conclui-se que a definição da vedação de decisão surpresa estabelecida no Código de 

Processo Civil veio para sanar qualquer divergência acerca da necessidade de se ouvir as 

partes, mostrando a indispensabilidade em ouvir as partes para que possa haver validade e 

legitimidade aos julgamentos, em superação a situação outrora vivenciada pelos cidadãos que 

não podiam reagir de forma efetiva, devido ao autoritarismo. Desta forma, o Código 

demonstra um pensamento jurídico de sua geração em que se é valorizado o conceito do 

contraditório.  
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