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RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar como se coadunam os princípios da boa-fé 

objetiva e do modelo cooperativo de processo com o sistema de precedentes vinculantes 

trazidos pelo novo Código de Processo Civil brasileiro, entendidos como ferramentas de 

consolidação de princípios de justiça, cidadania e solidariedade cívica. Ou seja, como o novo 

Código de Processo Civil pode ser entendido enquanto ferramenta apta a modificar a cultura 

litigante brasileira, ante a crescente demanda de uma sociedade multicultural pelo provimento 

jurisdicional. Nesse sentido, cabe a pergunta: até que ponto o novo sistema de precedentes 

determinaria um exercício limitado do direito de ação, ferindo a lógica de cidadania? Até que 

ponto o exercício irrestrito desse direito se coaduna com a ideia de cidadania? Em um país onde 

cem milhões de indivíduos estão em juízo, com um aparato judicial cujo crescimento não 

acompanha o aumento de demandas submetidas (BARROSO & CAMPOS, 2016), a legislação 

subjetiva tem papel essencial não só de disciplinar o processo, de modo que este atinja suas 

finalidades de acordo com os princípios constitucionais e de Direitos Humanos assegurados, 

mas também de o fazer dentro de parâmetros de exercício legítimo da cidadania. A constatação 

de que, atualmente, no processo civil brasileiro, encontram-se, de forma generalizada, decisões 

diferentes ou contraditórias para demandas semelhantes ou idênticas submetidas à análise do 

poder judiciário, para além da frustração de princípios fundamentais do Estado Democrático de 

Direito, representa um problema grave, com vetor de origem ligado ao comportamento dos 

jurisdicionados em juízo, sob a lógica de uma cultura litigante que vai de encontro à ideia de 

cidadania. Visando modificar uma cultura jurídica ligada ao litígio, sem observância do 

princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório e serve de base para o 

modelo de processo cooperativo, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece um novo 

sistema de precedentes, sob a lógica do comportamento cooperativo e da boa-fé objetiva. Para 

essa análise, utiliza-se a metodologia de revisão bibliográfica com base nas concepções de 

Câmara (2016), Didier (2016) e Cunha (2009) do devido processo legal constitucional, sob a 

ótica do cumprimento do direito ao tratamento igualitário, do contraditório efetivo e da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, base do sistema jurídico processual brasileiro. Nesse 

sentido, pode-se concluir, a princípio, que a legislação objetiva brasileira, a primeira na história 

do país elaborada sob uma constituição democrática, visa implementar em definitivo a 

concepção de uma cultura jurídica de cunho democrático que privilegia o exercício de um 

modelo de cidadania, estabelecendo uma nova concepção de exercício legítimo do direito de 

ação, através da sujeição do novo sistema de precedentes aos princípios democráticos de 

Direitos Humanos, em consonância com a solidariedade cívica e a busca pela justiça.  
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