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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo identificar os limites decisão judicial sobre as 
escolhas planejadas na esfera da Administração Pública. Partindo-se dos conceitos de David. 
M Hasen, em torno das bases da deferência judicial para as regras administrativas, a pesquisa 
volta seu foco contra a atuação do Poder Judiciário sobre as escolhas públicas que se justificam 
pelas circunstâncias e especificidade técnica, afetas ao agir administrativo, conforme 
delimitação legislativa e planejamento prévio. Com a perspectiva de alcançar o objetivo acima 
descrito, é empregada a metodologia dialético-descritiva que engloba o levantamento da 
bibliografia voltada para a temática, bem como a comparação de conceitos teóricos que 
viabilizem a construção de descrições críticas, a compreensão dos efeitos práticos dos processos 
de tomada de decisão no ambiente administrativo e detectar os motivos que levam a 
intervenções do Judiciário sobre o juízo da Administração. O problema que perpassa pelo tema 
da deferência com as escolhas da Administração Pública está diretamente relacionado com a 
discricionariedade administrativa, estabelecendo conexão com a Crítica Hermenêutica do 
Direito, difundida no Brasil por Lênio Streck. Esta última, recai sobre o agir judicial e as 
fronteiras normativas que separam as decisões arbitrárias das sentenças/acórdãos vinculados às 
balizas constitucionais. Diante dos avanços científicos e tecnológicos que arvoraram, como 
maior proeminência, no século XXI, o estudo do Direito contemporâneo transcende os 
fundamentos clássicos dogmáticos, exigindo do jurista uma análise das normas de modo mais 
reflexivo e ponderado, contudo, sem afastar o caráter coercitivo das regras impostas pelo 
Estado. É preciso ter em conta as ambivalências que decorrem do ambiente complexo que 
envolve os múltiplos interesses tutelados pela Constituição da República de 1988, o se mostra 
desafiador frente as tradições, a cultura e à estrutura estatal preestabelecida. A dimensão da 
tripartição dos poderes, a autonomia e a independências dos órgãos governamentais por si só já 
não comportam as novas reivindicações da sociedade globalizada, imersa em uma atmosfera de 
riscos e incertezas. A velocidade dos fluxos de informação, as transformações sociais e as 
inovações do mercado inviabilizam da produção legislativa na mesma dinâmica, tornando 
alguns atos normativos anacrónicos ou ineficazes perante a uma realidade distanciada dos 
propósitos do legislador. Pouco a pouco, o Judiciário se ocupa da competência dos congressistas 
para regular situações descobertas pela lei, definindo o agir das partes compreendidas em uma 
relação jurídica. Aqui reside um problema de caráter constitucional, uma vez que se não há um 
parâmetro legal, o juiz deve atentar para as referências delimitadas na Constituição. Existem 
limites ao controle judicial? No caso Chevron U.S.A, Inc. versus Natural Resources Defense 
Council, Inc., a Suprema Corte norte-americana definiu um novo standard para o controle 
judicial sobre a interpretação das regras promovidas pelas agências administrativa, consignando 
que a decisão independente dos tribunais deve proteger o poder interpretativo final das 
Agências. Em essência, entendeu o tribunal que a Administração Pública é detentora da 
primazia da interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados, compreendidos nas leis 
dirigidas a sua atividade.  
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