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RESUMO

A pesquisa em desenvolvimento é fomentada pelo Programa Institucional de Pesquisa e Produtividade da Universidade Estácio de Sá e trata da 
temática do Precedente Judicial, observando o conceito “precedente”, em sua concepção, decorrer de sistema ou a ele corresponder, antes 
mesmo da existência de um Sistema. É estudado em perspectivas e categorias singulares porque não unicamente processuais, ainda que 
reconhecida à aderência específica ao ramo do Direito – processual – atento à tramitação dos autos e à realização da justiça.  Enquanto 
metodologia utilizada para a pesquisa, a revisão bibliográfica atravessa as discussões suscitadas sobre o problema das decisões diferentes para 
casos iguais – investigação também desenvolvida por autores como Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Em preocupação não menor, 
foram mantidas atenções constitucionais comuns aos estudos de Daniel Sarmento e Ingo Sarlet diante da integridade e estrutura da Norma e dos 
Direitos Fundamentais. Não obstante, a pesquisa avança em teor fenomenológico de revisitação das categorias, pelo contributo fenomenológico 
de Edmund Husserl e que, para tanto, retoma por exigência antipredicativa da dialética dos sistemas jurídicos, o conceito e objeto de, Norma, 
Juízo e Precedente, por não prescindir da interrogação sobre a justiça que se pronuncia também decorrente de interpretação extensiva, no 
ideário de colocar o Direito sob sua melhor luz como propõe Ronald Dworkin – e, com efeito, reatar à investigação de fundamentos também 
filosóficos, os precedentes, para atualizar o estado da discussão. Naturalmente, que o trato não prescinde da dogmática, mas observa o potencial 
dogmático-reconstrutivo que se desenvolve da acuidade das investigações propostas, neste item, restarão identificados, resultados decorrentes 
da conexão entre ciência, vivência e cultura no desafio da generalidade da lei diante da norma e da justiça do caso concreto na pesquisa em 
andamento. Esta, para continuidade dos parciais resultados, enfrenta a questão dos precedentes como problemática teórico-normativa do 
precedente judicial – Ciência do Direito legislado – que não deixa de traduzir uma obra normativa da Teoria Jurídica, mas mantendo em vista, a 
expressão dos Filósofos do século das luzes, por tocar o Juízo, a formulação e a aplicação do Direito para realização da justiça, por atenção, 
especialmente filosófica e fenomenológica, com a importância prática desta compreensão da posição dos precedentes na arquitetura e 
construção jurídica, que se apresenta em meio à dialética dos sistemas jurídicos entre o egresso e o ingresso no sistema, com toque direto no 
ordenamento jurídico e, portanto, diante da norma e do juízo. É neste contexto que a nasce a interrogação sobre ser a norma objeto ou 
resultante da interpretação, onde a filosofia fenomenológica reapresenta-se para dar seu tratamento ao estudo. Outra perspectiva, e também 
resultante parcial das pesquisas, consiste naquela mais propriamente analítica e, portanto, da observância do alinhamento, análise conceitual, 
que envolve a Teoria dos Precedentes e a Cultura Jurídica correlata, a fim de identificar terminologias a se adequarem cada vez melhor ao 
conceito e sistema. Com efeito, aprimorar ainda mais a forma de racionalizar, espelhando, a preocupação sistêmica.  Por este teor, o trabalho 
investiga o tema envolvendo a dialética dos sistemas, com a fenomenologia para repensar suas categorias, a norma – objeto ou resultante da 
interpretação – e o juízo enquanto formulação e aplicação.  Objetiva, também, contribuir com a discussão apresentando as interrogações e 
resultados preliminares da fase em que se encontra a pesquisa, zelando pela interlocução dos conceitos que titulam o trabalho, seja na 
reconstrução dogmática ou na analítica conceitual, por entendimento (verstand) dos juízos, consideradas as normas, em contexto Sistêmico e 
Ordenativo do Direito sob a investigação fenomenológica.
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