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RESUMO

O controle da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública pelo judiciário encontra-se previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da 
Constituição Federal de 1988, que estabelece: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Nosso sistema 
jurídico de controle judicial único, denominado modelo inglês, prevê que é de competência dos tribunais comuns, e não de um Conselho de 
Estado ou órgão específico a solução de litígios envolvendo a Administração Pública, como ocorre nos países que adotam a dualidade de 
jurisdição ou modelo francês. É de entendimento doutrinário e jurisprudencial que o  controle judicial dos atos administrativos se mostra 
intimamente atrelado à existência do Estado Democrático de Direito, no qual, em regra, será possível aferir a legalidade e regularidade do ato 
administrativo. Todavia, assevera parte da doutrina e jurisprudência que existem casos em que os órgãos do poder judiciário não possuem as 
melhores condições de avaliar e verificar a racionalidade e a técnica que sustenta a decisão tomada pelo Poder Executivo no exercício da 
atividade administrativa, notadamente as questões que envolvem as agências reguladoras. Nestes casos, diante da complexidade técnica da 
matéria ou da expertise do órgão regulador, o judiciário deveria manter a decisão administrativa, com a aplicação da deferência judicial. A 
deferência corresponderia ao fato de que em determinadas situações a autocontenção do poder judiciário seria a mais conveniente. A 
justificativa e a problemática que motiva a realização da pesquisa se dá principalmente em função das controvérsias jurisprudências e 
doutrinárias acerca do tema, entendendo-se, assim, haver necessidade de discorrer sobre o assunto a fim de dirimir dúvidas. O objetivo é o 
examine e análise dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais recentes sobre a temática na ordem jurídica, afim de verificar a atuação do 
Poder Judiciário no controle judicial deferente em face da discricionariedade técnica administrativa. Em relação a metodologia trata-se de 
pesquisa teórica e documental com a verificação e análise qualitativa da jurisprudência do do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) no período compreendido de 2005 a 2018. Constata-se que o 
papel do judiciário no controle dos atos administrativos deve respeitar a discricionariedade técnica administrativa, sobretudo no que tange as 
questões que envolvam análise de matéria complexa e atinente as especificidades de atuação dos órgãos reguladores, mormente quando se 
exige grande expertise técnica, levando ainda em consideração a separação dos poderes. Pode-se concluir, parcialmente, que o princípio da 
deferência judicial é aplicado principalmente nos casos envolvendo o setor regulatório e no que tange a alguns casos já verificados, constata-se 
que o princípio da deferência se sustenta na ideia de que o judiciário não poderia adotar em casos que envolvam matérias altamente complexas 
uma postura ativista indo além da razoabilidade, deve respeitar às normas técnicas, a discricionariedade técnica administrativa e o princípio da 
separação dos poderes, devendo então aplicar a autocontenção.
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