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1. Introdução: o CPC de 2015 e o processo admi-
nistrativo

O art. 15 do Código de Processo Civil de 2015 pre-
vê, expressamente, sua aplicação subsidiária e supletiva ao 
processo administrativo. A partir de sua vigência – a ter 
início em março de 2016 – será, então, expressa a regra 
que determina um diálogo entre o processo jurisdicional 
civil e o processo administrativo. Este diálogo certamen-
te se manifestará com grande força no que diz respeito às 
assim chamadas “normas fundamentais do processo civil”, 
assim consideradas aquelas que resultam da interpretação 
e aplicação dos doze primeiros artigos do CPC.

O objetivo deste breve estudo é examinar como duas 
dessas normas fundamentais, os princípios do contraditó-
rio e da fundamentação das decisões, se manifestarão no 
processo administrativo brasileiro (federal, estadual ou 
municipal) a partir do modo como deles trata a nova legis-
lação processual civil brasileira.

2. O modelo constitucional de processo: breves 
considerações

Há já alguns anos a doutrina do direito processual civil 
tem reconhecido a existência de um modelo constitucional 
de processo,1 formado por uma série de princípios consti-
tucionais que estabelecem o modo como o processo deve 

1  ANDOLINA, Italo. VIGNERA, Giuseppe. Il modello costituzionale del 
proceso civile italiano. Turim: G. Giappichelli, 1990, passim.
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desenvolver-se no Brasil. Este modelo é construído a partir 
do princípio do devido processo constitucional, sendo for-
mado também pelos princípios da isonomia, do juiz natural, 
da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, da fun-
damentação das decisões e da duração razoável do processo.

Embora o estudo do modelo constitucional de proces-
so tenha se desenvolvido precipuamente a partir do pro-
cesso civil, é inegável que a ele devem amoldar-se todos os 
processos, jurisdicionais ou não, aí incluídos os processos 
administrativos.2 Com relação a este, aliás, existe expressa 
previsão de aplicação do princípio do contraditório (art. 5º, 
LV, da Constituição da República).

Não é novidade a afirmação de que o processo ad-
ministrativo deve desenvolver-se em conformidade com os 
ditames do devido processo.3 Pois não só este, mas todos 
os princípios constitucionais do processo são aplicáveis ao 
processo administrativo (com a devida ressalva do prin-
cípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual se vincula 
especificamente ao acesso ao Judiciário).

Assim é que, na jurisprudência, já se reconheceu a ne-
cessidade de que sejam observados, no processo administra-

2  BARROS, Flaviane de Magalhães. “Nulidades e Modelo Constitucional 
de Processo”, in DIDIER JÚNIOR, Fredie (org.). Teoria do Processo. Pano-
rama Doutrinário Mundial, Segunda Série. Salvador: Juspodivm, 2010, pág. 
245, que afirma ser legítimo expandir-se o modelo constitucional de proces-
so para todos os tipos de processos, não só jurisdicionais, mas também ao 
processo legislativo, administrativo, arbitral e de mediação.
3  Assim, por exemplo, STF. MS 27422 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, 
j. em 14/4/2015.
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tivo, os princípios da isonomia,4 do juiz natural,5 do contradi-
tório,6 da fundamentação das decisões,7 além do princípio da 
duração razoável do processo.8 Submete-se, pois, o proces-
so administrativo brasileiro ao mesmo modelo constitucio-
nal que rege o processo civil. E isto legitima a afirmação de 
que as normas fundamentais do processo civil são, também, 
normas fundamentais do processo administrativo, razão pela 
qual as disposições sobre elas contidas no Código de Proces-
so Civil de 2015 devem, mesmo, ser supletiva e subsidiaria-
mente aplicáveis aos processos administrativos.

Resulta daí a necessidade de se verificar como o CPC 
trata dos princípios do contraditório e da fundamentação, 
a fim de verificar como deverão eles ser respeitados no 
processo administrativo.

3. O princípio do contraditório no processo admi-
nistrativo como garantia de participação com influên-
cia e de não-surpresa

O Código de Processo Civil de 2015 adotou a respei-
to do princípio constitucional do contraditório uma visão 
extremamente moderna, e que pode ser considerada a mais 
compatível com o Estado Democrático de Direito.

4  STF, ADPF 156/DF, rel. Min. Carmen Lúcia, j. em 18/8/2011.
5  STF, ARE 657282 AgR/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 26/11/2013.
6  STF, MS 24790 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 02/12/2014.
7  STF, MS 25870/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 01/9/2011.
8  STF, MS 29270 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 10/4/2014.
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Aliás, nunca é demais recordar que todo o sistema 
jurídico precisa ser pensado a partir do paradigma do Es-
tado Democrático de Direito, estabelecido pelo art .1º da 
Constituição da República. Pois neste paradigma é preciso 
levar em conta a soberania popular, elemento formador do 
Estado, a qual “estabelece um procedimento que, em razão 
de suas propriedades democráticas, fundamenta a suposi-
ção de resultados legítimos. Este princípio traduz-se nos 
direitos de comunicação e participação, que garantem a au-
tonomia pública dos cidadãos”.9

Ora, se no Estado Democrático de Direito não se pode 
prescindir dos direitos de comunicação e participação, então 
é preciso considerar que o direito ao contraditório é um dos 
pilares do Estado Constitucional brasileiro. Afinal, o contra-
ditório precisa ser compreendido como uma garantia de par-
ticipação dos interessados na formação do resultado da ati-
vidade estatal com possibilidade de influência na formação 
desse resultado. Sobre o tema, assim se pronunciou Nunes:10

“O delineamento de uma moderna concepção iso-
nômica do contraditório somente se inicia de modo 
mais efetivo a partir desse momento, mediante a 
percepção da doutrina processual germânica de 

9  HABERMAS, Jürgen. Sobre a Legitimação Baseada nos Direitos Hu-
manos. Trad. bras. de Gisele Guimarães Cittadino e Maria Celina Bodin de 
Moraes. In: http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Habermas-ci-
vilistica.com-a.2.n.1.2013.pdf, pág. 4, acesso em 12/8/2015.
10  NUNES, Dierle José Coelho. Comparticipação e Policentrismo – Hori-
zontes para a democratização processual civil. Belo Horizonte: tese, 2008, 
pág. 172.
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que este não poderia mais ser analisado tão-somen-
te como mera garantia formal de bilateralidade da 
audiência, mas, sim, como uma possibilidade de 
influência (Einwirkungsmöglichkeit) sobre o con-
teúdo das decisões (BAUR, 1954, p. 403) e sobre o 
desenvolvimento do processo, com inexistentes ou 
reduzidas possibilidades de surpresa (BENDER, 
STRECKER, 1978, p. 554)”.

Seguindo esta mesma linha, Antônio do Passo Cabral 
leciona:11

“[A] compreensão do contraditório como direito 
de influência expressa a democracia deliberativa 
através do processo: a sociedade pode influir nos 
atos decisórios estatais através da argumentação 
discursiva e o contraditório é o princípio proces-
sual que materializa este procedimento dialógico, 
abrindo o palco jurisdicional para o debate plu-
ralista e participativo. O julgador, dentro de suas 
prerrogativas funcionais, pode até reputar errôneos 
os argumentos utilizados, mas deve, em respeito 
ao direito de influência, além de tomá-las em con-
sideração, fazer menção expressa às teses levanta-
das pelos sujeitos processuais. Trata-se do dever 
de atenção às alegações, intrinsecamente conec-
tado ao dever de motivação das decisões estatais e 
correlato ao direito dos sujeitos processuais de ver 
sua linha argumentativa considerada pelo julgador 
(Recht auf Berücksichtigung).

11  CABRAL, Antônio do Passo. Contraditório. In: TORRES, Ricardo 
Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de 
Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, pág. 200.
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Sem embargo, se o princípio se resumisse ao di-
reito de expressão e não representasse o direito de 
influir nas decisões, não haveria um dever de aten-
ção do juiz que ao contraditório estivesse ligado. 
O julgador atenderia ao princípio do contraditório 
simplesmente permitindo a manifestação e moti-
vando a decisão, em nada o violando caso omitisse 
qualquer referência aos argumentos e teses veicu-
lados e os afastasse por reputá-los infundados”.

Registre-se, desde logo, que a lição de Cabral aci-
ma transcrita já delineia uma ligação – que adiante se 
buscará demonstrar de forma mais detida – entre os 
princípios constitucionais do contraditório e da funda-
mentação das decisões.

O contraditório deve ser compreendido, pois, não 
apenas como uma garantia formal de que as partes pode-
rão se manifestar no processo, mas como a garantia subs-
tancial, exigência do Estado Democrático de Direito, de 
que as partes terão influência na formação do resultado 
final do processo, sendo dever do prolator da decisão le-
var em consideração seus argumentos. Não se pode, pois, 
ver no contraditório simplesmente um “direito de falar” 
no processo. Muito mais do que isso, o contraditório é o 
direito de ser ouvido.12

12  Não é por outra razão, aliás, que em língua inglesa o direito ao contra-
ditório é conhecido como right to be heard, expressão que pode ser encon-
trada, por exemplo, em FERRAND, Frédérique. Ideological background of 
the Constitution, Constitutional Rules and Civil Procedure. In: International 
Association of Procedural Law Seoul Conference 2014. Seul: IAPL, 2014, 
pág. 10. Sobre o ponto, CÂMARA, Alexandre Freitas. Dimensão Processual 
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Além disso, o CPC de 2015 estabelece que, como re-
gra geral, o contraditório deverá ser prévio à decisão (o que 
é essencial para que se viabilize a garantia de que a parte 
poderá se manifestar no processo de forma a exercer efeti-
va influência sobre o resultado), ressalvados apenas alguns 
poucos casos, expressamente previstos, e nos quais a exi-
gência de contraditório prévio poderia inviabilizar a pró-
pria efetividade da decisão, como se daria, por exemplo, 
nos casos de tutela jurisdicional de urgência. É o seguinte 
o teor do art. 9º:

Art. 9º 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;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no 
art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Assim é que, no processo civil, fica assegurado 
às partes o direito de atuar ao longo do processo com 
o fim de exercer influência sobre seu resultado final, 
manifestando-se previamente (ao menos como regra), 
devendo o órgão julgador levar em consideração seus 
argumentos. E este direito se estende, também, ao pro-
cesso administrativo.

do Princípio do Devido Processo Constitucional. In: Revista Iberoamericana 
de Derecho Procesal, vol. 1. São Paulo: RT, 2015, pág. 29. 
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Veja-se que o princípio do contraditório está afirmado 
na Constituição da República como nota essencial tanto do 
processo judicial como do processo administrativo, como 
se pode verificar pelo texto normativo do inciso LV do art. 
5º, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes”. Parece evidente, por esse texto, que o con-
traditório do processo judicial é o mesmo contraditório do 
processo administrativo.

A lei que rege o processo administrativo federal (Lei nº 
9.784/1999) estabelece, em seu art. 2º, que “[a] Administra-
ção Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da le-
galidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporciona-
lidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência”. Pois esta é, naquele 
diploma legal, a única referência expressa ao princípio do 
contraditório. Há, porém, no art. 3º, III, daquela lei a afirma-
ção de que é direito do administrado “formular alegações 
e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão 
objeto de consideração pelo órgão competente”. Veja-se aí, 
então, a afirmação da garantia de contraditório prévio, nos 
mesmos termos do art. 9º do CPC de 2015 (afinal, o con-
traditório não seria prévio se fosse possível decidir antes do 
administrado se manifestar). Mas ali também se encontra a 
afirmação de que é direito do administrado que o julgador 
leve em consideração suas alegações e documentos, o que 
nada mais é do que o direito à consideração dos argumentos, 



Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR

Ano 2 - Número 2 - Agosto de 2017

do qual vimos falando, e que se revela como elemento inte-
grante do próprio princípio do contraditório.

Fica claro, assim, que o direito ao contraditório que 
se consagra para o processo jurisdicional identifica-se de 
forma plena com o direito ao contraditório no processo ad-
ministrativo, isto é, também nesta espécie de processo o 
contraditório deve ser compreendido como direito de par-
ticipação com influência e de não surpresa.

Registre-se que no processo administrativo, dada a ine-
vitável desigualdade de posições entre seus sujeitos (já que a 
Administração Pública é parte do processo mas é, também, a 
julgadora, ainda que atuando por órgãos distintos e com au-
tonomia funcional), a garantia do contraditório se faz ainda 
mais relevante, já que importante mecanismo garantidor da 
legitimidade democrática das decisões, as quais só poderão 
ser tidas por constitucionalmente legítimas se for assegura-
do ao administrado o direito de participar com influência da 
formação do resultado do processo, não sendo por este sur-
preendido, uma vez que garantida a possibilidade de prévio 
debate de todos os argumentos que podem em tese vir a ser 
empregados como fundamentos da decisão a ser proferida.

4. A fundamentação analítica das decisões no pro-
cesso administrativo

Existe, como anteriormente anunciado, uma forte li-
gação entre os princípios do contraditório e da fundamen-
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tação das decisões judiciais.13 O princípio da fundamen-
tação é uma exigência da necessidade de que, no Estado 
Democrático de Direito, haja meios eficazes de controle do 
conteúdo dos atos de poder (o que inclui, evidentemente, as 
decisões judiciais e as proferidas no processo administrati-
vo). Como ensina Taruffo,14

“No seu significado mais profundo, o princípio 
em exame exprime a exigência geral e constante 
de controlabilidade sobre o modo como os órgãos 
estatais exercitam o poder que o ordenamento lhes 
confere, e sob este perfil a obrigatoriedade de mo-
tivação da sentença é uma manifestação específica 
de um mais geral ‘princípio de controlabilidade’ que 
parece essencial à noção moderna do Estado de Di-
reito, e que produz consequências análogas também 
em campos diversos daquele da jurisdição”.

Vê-se, da afirmação de Taruffo, que não é só no cam-
po jurisdicional que atua o “princípio da controlabilidade”, 
mas também em campos diversos (como, certamente é o do 

13  Identificou esta ligação DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo 
Constitucional e Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2ª 
ed., 2012, pág. 137. Sustentei o mesmo em CÂMARA. Dimensão proces-
sual do princípio do devido processo constitucional. Op. cit., pág. 23.
14  TARUFFO, Michele. La motivazione dela sentenza civile. Pádua: Ce-
dam, 1975, pág. 405 (tradução livre). No original: “Nel suo significato più 
profondo, il principio in esame esprime l’esigenza generale e costante di 
controllabilità sul modo in cui gli organi statuali esercitano il potere che l’or-
dinamento conferisce loro, e sotto questo profilo l’obbligatorietà dela mo-
tivazione della sentenza è una specifica manifestazione di un più genera-
le ‘principio di controllabilità’ che appare essenziale alla nozione moderna 
dello Stato di diritto, e che produce conseguenze analoghe anche in campi 
diversi da quelli della giurisdizione”.
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processo administrativo). Impõe-se, pois, que sejam justi-
ficadas todas as decisões.15 Exige-se, deste modo, que as 
decisões proferidas nos processos administrativos – tanto 
quanto as prolatadas em processos jurisdicionais – sejam 
analiticamente fundamentadas, isto é, fundamentadas de 
forma substancial. E isto atrai para a hipótese o disposto no 
art. 489, § 1º, do CPC. Estabelece este dispositivo, verbis:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer de-
cisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à pará-
frase de ato normativo, sem explicar sua relação 
com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, 
sem explicar o motivo concreto de sua incidência 
no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar 
qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos 
no processo capazes de, em tese, infirmar a con-
clusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado 
de súmula, sem identificar seus fundamentos de-

15  Como ensina Lenio Luiz Streck, o dever constitucional de funda-
mentar implica a obrigação de justificar a decisão (STRECK, Lenio Luiz. 
Hermenêutica, neoconstitucionalismo e o ‘problema da discricionarie-
dade dos juízes’. Artigo publicado em meio eletrônico in: www.anima-
-opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneuti-
ca.pdf, pág. 8, acesso em 31/8/2015.
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terminantes nem demonstrar que o caso sob julga-
mento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, juris-
prudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento.

Assim é que, no processo administrativo, não será 
considerada fundamentada a decisão que “se limitar à in-
dicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida” 
(como seria, por exemplo, uma decisão que se limitasse a 
dizer algo como “art. 48, I, da Lei nº 8.666/1993. Desclas-
sifico a proposta”).

Também é viciada por falta de fundamentação a de-
cisão proferida no processo administrativo que empregue 
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o moti-
vo concreto de sua incidência no caso (como se teria, por 
exemplo, em uma decisão que afirmasse algo como “rejei-
ta-se a impugnação por falta de razoabilidade, já que o ato 
administrativo impugnado atendeu ao interesse geral”).

É nula, por vício de fundamentação, a decisão toma-
da em processo administrativo que invoque motivos que se 
prestariam a justificar qualquer outra decisão (como, e.g., a 
que diz algo como “ausentes os requisitos legais, indefiro”), 
assim como é viciada a decisão que não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, in-
firmar a conclusão adotada pelo julgador. Esta regra (ins-
culpida no art. 489, § 1º, IV, do CPC), aliás, conjuga-se com 
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absoluta perfeição com o disposto no art. 3º, III, da Lei nº 
9.784/1999, segundo o qual é direito do administrado “for-
mular alegações e apresentar documentos antes da decisão, 
os quais serão objeto de consideração pelo órgão competen-
te”. Reafirma-se, aqui, o direito à consideração dos argu-
mentos (Recht auf Berücksichtigung) como elemento inte-
grante do princípio constitucional do contraditório.

Interessante notar, porém, que não são só os quatro pri-
meiros incisos do art. 489, § 1º, do CPC, que têm aplicação 
no processo administrativo. Também os dois últimos inci-
sos daquele dispositivo legal têm aí aplicação. É que, por 
força desses dois incisos, não se considera fundamentada a 
decisão que “se limitar a invocar precedente ou enunciado 
de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes 
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos” ou que “deixar de seguir enunciado de súmu-
la, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento 
ou a superação do entendimento”. Ora, isto é perfeitamente 
aplicável ao processo administrativo.

Em primeiro lugar, é preciso recordar que, nos termos 
do art. 103-A da Constituição da República, os enunciados 
de súmula vinculante do STF produzem efeito vinculante 
não só sobre os órgãos jurisdicionais, mas também sobre a 
Administração Pública direta e indireta, nas esferas fede-
ral, estadual e municipal (e do Distrito Federal, evidente-
mente). Pois se assim é, uma decisão proferida em processo 
administrativo que se limite a invocar enunciado de súmu-
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la vinculante sem identificar seus fundamentos determi-
nantes nem demonstrar que o caso concreto se ajusta a tais 
fundamentos será nula por falta de fundamentação.

Do mesmo modo, será viciada por defeito de funda-
mentação a decisão que, proferida em processo adminis-
trativo, deixar de seguir enunciado de súmula vinculante 
invocado pela parte sem demonstrar a existência de distin-
ção no caso concreto ou a superação do entendimento.

Além disso, há de se levar em consideração a exis-
tência de orientações administrativas vinculantes (e a 
elas o CPC de 2015 faz referência expressa no art. 498, 
§ 4º, IV, já que sua existência é motivo suficiente para 
que a sentença, proferida contra o Poder Público, mas em 
conformidade com tais orientações, não se submeta a ree-
xame necessário).16 Pois bem: se existem orientações ad-
ministrativas vinculantes, deverão elas, evidentemente, 
ser observadas nas decisões que venham a ser proferidas 
nos processos administrativos.17 Não é fundamentada, 

16  A Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (Lei Complementar nº 
73/1993) estabelece, em seu art. 4º, estabelece as atribuições da AGU, 
entre as quais podem ser encontradas as seguintes: fixar a interpretação 
da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uni-
formemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal 
(inc. X); unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação 
das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Ad-
ministração Federeal (inc. XI); editar enunciados de súmula administrativa, 
resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais (inc. XII).
17  A doutrina do Direito Administrativo faz alusão à eficácia vinculante, 
para a Administração Pública Federal, dos pareceres normativos da AGU, 
bem assim dos pareceres aprovados pelo Advogado-Geral da União. As-
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porém, a decisão que se limita a invocar uma orientação 
administrativa vinculante, sem apontar seus fundamen-
tos determinantes e demonstrar que o caso concreto sob 
apreciação se ajusta a tais fundamentos (art. 489, § 1º, V). 
Do mesmo modo, não é fundamentada a decisão proferi-
da em processo administrativo que deixa de seguir orien-
tação administrativa vinculante invocada pela parte sem 
demonstrar a existência de distinção ou a superação do 
entendimento (art. 489, § 1º, VI).

Vê-se, assim, que por força da aplicação supletiva 
do CPC ao processo administrativo (art. 15), as deci-
sões que tenham de ser proferidas nesse tipo de proces-
so também exigem fundamentação analítica, sob pena 
de serem reputadas nulas.

5. Conclusão

De tudo quanto se viu, a conclusão a que se pode che-
gar é uma só: o paradigma do Estado Democrático de Di-
reito, estabelecido pelo art. 1º da Constituição da Repúbli-
ca, precisa ser levado em consideração em todo e qualquer 
ato do Poder Público. E em uma Democracia digna deste 
nome, os atos estatais de poder precisam ser construídos 
através de procedimentos que se desenvolvam em contra-

sim, por todos, BINENBOJN, Gustavo. Relações entre a Advocacia Geral 
da União e as Agências Reguladoras Federais. In: Revista Eletrônica de Di-
reito Administrativo Econômico, nº 24. Salvador, 2011, pág. 14, http://www.
direitodoestado.com/revista/REDAE-24-NOVEMBRO-2010-GUSTAVO-BI-
NENBOJM.pdf, acesso em 03/09/2015.
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ditório, entendido este como garantia de participação com 
influência e de não surpresa, assegurada a consideração 
dos argumentos. E o controle da observância do contra-
ditório se dá através da fundamentação do ato de poder, a 
qual deve ser analítica, examinando verdadeiramente todos 
os fundamentos deduzidos pelos sujeitos do contraditório 
e que se revelem, ao menos em tese, capazes de infirmar 
a conclusão que a autoridade responsável pela emissão do 
pronunciamento estatal tenha apresentado. Por conta dis-
so, é muito bem vinda ao ordenamento jurídico brasileiro 
a normatização, estabelecida no CPC de 2015, acerca do 
contraditório e da fundamentação das decisões.

Não se está aí, é certo, diante de novas normas jurí-
dicas. A exigência de contraditório substancial e de fun-
damentação analítica decorre, diretamente, dos arts. 5º, 
LV, e 93, IX, da Constituição da República. Mas a força 
simbólica de um novo Código que traz em seu interior 
dispositivos que descrevem, minuciosamente, o modo 
como essas garantias constitucionais devem ser efetiva-
das na prática é inegável, e isto certamente contribuirá 
para que o contraditório nos processos brasileiros seja 
cada vez mais efetivo; e para que as decisões proferidas 
pelos órgãos estatais brasileiros sejam cada vez mais legí-
timas do ponto de vista constitucional.

A expressa afirmação de que o CPC de 2015 é suple-
tivamente aplicável aos processos administrativos, então, 
cumpre o importantíssimo papel de deixar claro que tam-
bém nos processos administrativos deve-se assegurar um 
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contraditório prévio, dinâmico, efetivo, substancial. E que 
o controle disso se fará pela fundamentação analítica das 
decisões proferidas nessa sede. Sem isto, a Democracia 
será apenas uma “promessa constitucional”, com o quê 
a sociedade brasileira não pode se conformar. O Brasil 
merece – e isto há de ocorrer – tornar-se um verdadeiro 
Estado Democrático de Direito. E o respeito às garantias 
constitucionais é um passo essencial na construção da 
Democracia Brasileira.


