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RESUMO

O aumento da judicialização em matéria de tutela de direitos fundamentais no Brasil na virada do Século XXI tem levado a uma intervenção cada 
vez mais intensa do Poder Judiciário no campo das políticas públicas. Esse processo tem tido por efeito o deslocamento do processo de formação 
de escolhas públicas do Executivo para as Cortes, por sua vez maculando o próprio ciclo de políticas públicas. Isso porque, frequentemente as 
decisões judiciais não dialogam com as escolhas administrativas submetidas à análise ou mesmo verifica-se a ausência de qualquer iniciativa 
dialógica com o órgão público responsável por sua formulação e implementação. Com isso, o Judiciário, não raro, fixa obrigações não previstas no 
programa vigente, expedindo determinações que violam as regras estabelecidas para o recebimento de determinado benefício, ou de outra 
forma promove significativa intervenção na escolha administrativa sem sequer conhecer a própria política pública implementada. Nesse contexto 
a problemática que se apresenta envolve perquirir se a deferência para com as escolhas administrativas precedidas de planejamento pode figurar 
como parâmetro orientador da sindicância e quais os seus limites; bem como questionar se há na matriz estadunidense de controle judicial 
elementos ou metodologias propostas que possam se adequar ao modelo brasileiro de judicial review. À luz desse quadro, surge o tema geral 
deste trabalho, qual seja, a identificação dos efeitos jurídicos da ação planejada, buscando identificar quais sejam os critérios que devam orientar 
a análise das decisões administrativas, redirecionando a atuação judicial de maneira a reconfigurar o sistema de freios e contrapesos estabelecido 
pela Constituição Federal. Com isso em mente, por meio do emprego do método crítico dialético, a partir de fontes doutrinárias e documentais e 
do estudo de casos no cenário brasileiro e norte americano, tem-se que o objetivo desse estudo é cunhar uma proposta de modelo baseado na 
deferência para com as escolhas administrativas que não impeça a análise do mérito administrativo, mas que sirva ainda de estimulo ao 
desenvolvimento de melhores práticas institucionais, tanto no âmbito do Poder Executivo quanto no Poder Judiciário. A pesquisa se desenvolve, 
portanto, em duas frentes: a primeira, no campo da deferência, partindo-se dos precedentes norte-americanos neste campo (Skidmore v. Swift & 
Co., Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., e United States v. Mead Corp), visando identificar os critérios ali 
estabelecidos, de maneira a orientar o desenvolvimento de um modelo aplicável ao sistema brasileiro. A segunda frente da pesquisa envolve o 
conteúdo do que se entenda por “ação planejada”, momento em que os critérios desenvolvidos em Skidmore, como a profundidade e acuidade 
das evidências consideradas na formação da decisão, a validade da argumentação que funda a escolha administrativa e a consistência entre 
aquela opção e o histórico de deliberações da Administração entram como importantes elementos orientadores. Considerando que a pesquisa 
está em andamento, as etapas desenvolvidas até o momento revelam que a lógica de uma matriz de deferência para com a escolha pública que 
se revista dos critérios apontados nos diversos precedentes, contribui para a estabilização da opção administrativa. Nesse viés, longe de 
adjudicações judiciais substitutivas ou inexequíveis no plano da realidade, o Judiciário pode exercer seu papel de controle como importante 
indutor da ação pública planejada, contribuindo com a continuidade da atuação administrativa, assim como, em última análise, para a efetivação 
dos mandamentos constitucionais que reclamam a consecução da gestão pública consentânea com o princípio da eficiência.
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