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RESUMO 

           Esta tese tem como objetivo investigar a existência de uma gramática decisória do 

Supremo Tribunal Federal, no controle judicial de atos administrativos praticados por órgãos 

reguladores, com a aplicação da doutrina Chevron. A pesquisa analisa a ADI nº 4.874 - 

Distrito Federal, uma ação de controle constitucional que analisou o ato da ANVISA que 

proíbe a importação de produtos de tabaco contendo aditivos. 

Portanto, como a gramática é vista como um conjunto de regras e prescrições que 

determinam o uso correto da linguagem falada e escrita, esta tese tenta investigar a existência 

de um conjunto de regras e prescrições presentes nas decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

 Para tanto, a presente pesquisa utiliza a metodologia de análise semiolinguística do 

discurso de matriz francesa e tenta avaliar a existência da gramática típica de tomada de 

decisão da cultura jurídica brasileira e suas categorias teóricas: autorreferencialidade, juiz de 

bricolagem e lógica contraditória. 

PALAVRAS-CHAVE: TRIBUNAL SUPREMO BRASILEIRO; ANÁLISE DO DISCURSO 

JURÍDICO; CONTROLE DE ATOS ADMINISTRATIVOS; DOUTRINA CHEVRON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis aims to investigate the existence of a decision grammar of the Supreme 

Federal Court, in the judicial control of administrative acts practiced by regulatory bodies, 

with the application of the Chevron doctrine. The research analyzes ADI 4.874 - Distrito 

Federal, a constitutional control action that analyzed the ANVISA act that prohibits the 

import of tobacco products containing additives. 

            Therefore, as grammar is seen as a set of rules and prescriptions that determine the 

correct use of spoken and written language, this thesis tries to investigate the existence of a set 

of rules and prescriptions present in the decisions made by the Supreme Federal Court. 

            To this end, the present research uses the methodology of semi-linguistic analysis of 

the discourse of French matrix and tries to evaluate the existence of the typical grammar of 

decision-making of the Brazilian legal culture and its theoretical categories: self-referentiality, 

bricolage judge and contradictory logic. 

KEYWORDS: BRAZILIAN SUPREME COURT; ANALYSIS OF LEGAL SPEECH; 

CONTROL OF ADMINISTRATIVE ACTS; DOCTRINE CHEVRON. 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    RIASSUNTO 

             La presente tesi si propone di indagare sull'esistenza di una grammatica decisionale 

della Suprema Corte Brasiliana, nel controllo giudiziario degli atti amministrativi praticati per 

le agenzie di regolamentazione, con l'applicazione della dottrina Chevron. La ricerca analizza 

ADI 4.874 - Distrito Federal, un'azione di controllo della costituzionalità che ha analizzato 

l'atto di ANVISA che proibisce l'importazione di prodotti del tabacco contenenti additivi. 

             Pertanto, poiché la grammatica è vista come un insieme di regole e prescrizioni che 

determinano l'uso corretto della lingua parlata e scritta, la presente tesi cerca di indagare 

sull'esistenza di un insieme di regole e prescrizioni che sono presenti nelle decisioni emesse 

dalla Corte Suprema Brasiliana. 

A tale scopo, la presente ricerca utilizza la metodologia dell'analisi semiolinguistica 

del discorso di matrice francese e cerca di valutare l'esistenza della grammatica decisionale 

típica della cultura giuridica brasiliana e di suoi categorie teoriche: autoreferenzialità, giudice 

bricoleur e logica del contraddittorio. 

PAROLE CHIAVE: SUPREMA CORTE BRASILIANA; ANALISI DEL DISCORSO 

GIURIDICO; CONTROLLO DELL`ATTI AMMINISTRATIVI; DOTTRINA CHEVRON. 
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INTRODUÇÃO 

 Participando do Grupo de Pesquisas do PPGD/ UNESA, coordenado pelos 

Professores Fernanda Duarte e Rafael Iorio, cujo objeto de pesquisa refere-se ao Direito, 

Cidadania, Processo e Discurso, no qual se busca pensar o direito de forma crítica e não de 

maneira repetitiva e reprodutora, própria dos trabalhos classificados tradicionalmente como 

jurídicos, buscando, com isso, investigar o direito e suas práticas discursivas como ele é, e, 

não como deveria ser1, surgiram as vertentes que deflagraram a pesquisa da presente tese. 

 A essência desta pesquisa revela-se multidisciplinar (filosofia, antropologia jurídica e 

análise semiolinguística do discurso) objetivando-se verificar se no caso concreto é possível 

identificar uma gramática decisória, ou seja, quais regras os intérpretes dos textos legais 

operam no direito brasileiro.  

 Nesta pesquisa será adotada a análise semiolinguística do discurso de matriz 

Francesa, que tem como expoente Patrick Charaudeau, a qual se propõe estudar as relações 

entre força persuasiva das palavras e os seus usos na constituição da legitimidade do discurso 

jurídico. 

 Toma-se o discurso jurídico como processo lógico-mental que permite a produção de 

sentido de um contexto normativo a partir de fórmulas linguísticas encontradas em textos, 

enunciados, preceitos e disposições2. Ou seja, todo discurso significa uma ação3 

 Isso porque o direito é um saber alográfico, dependendo da participação de dois 

atores, a saber, o que cria e o que interpreta. Com isso, o intérprete do direito, também é co-

autor na produção da norma jurídica4. 

 Assim, podemos dizer que o discurso jurídico é o resultado concreto da interpretação 

realizada pela alografia dos atores/interpretes do campo jurídico5. 

                                                 

1 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: CONPEDI, 

19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1856.  
2 DUARTE, Fernanda . LUPETTI, Barbara. IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma Análise Empírica sobre o Uso 

dos Princípios, Interpretação Jurídica e Decisão Judicial. Revista Faculdade Direito Sul de Minas. Pouso 

Alegre, MG, v. 31, n. 2, p. 401-420, jul./ dez, 2015, p. 406.  
3IORIO FILHO, Rafael Mario. Os Discursos de Benito Mussolini: uma proposta de construção da 

identidade cultural italiana. Curitiba: CRV, 2012, p. 53. 
4 DUARTE, Fernanda , op.cit., p. 1857. 
5 “Um campo e também o campo científico, se define entre outras coisas através da definição dos objetos em 

disputa e dos interesses específicos, que são irredutíveis aos objetos de disputa e dos interesses próprios de 

outros campos (não se poderia  motivar um filósofo com as questões próprias dos geógrafos) e que não são 

percebidos por quem não foi formado para entrar nesse campo (cada categoria de interesses, a outros 

investimentos, destinados assim a serem percebidos como absurdos, insensatos, nobres e desinteressantes). Para 
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 Nos países de tradição de Civil Law, identificam-se dois atores com a função de 

interpretação na concreção da norma jurídica: 1 - a doutrina; e, 2 - a jurisprudência. A 

primeira, pretende se ocupar com o papel de sugerir interpretações pertinentes aos operadores 

do direito. Enquanto a segunda, em nosso sistema de fontes do direito, reduz o juiz a figura de 

um simples aplicador da lei6. 

 Dentro dos locais de produção de sentido do discurso jurídico (doutrina, retórica e 

cultura7), adota-se no presente trabalho, a influência que o discurso jurídico efetiva sobre as 

instituições que formam a cultura jurídica, isto é, o discurso jurídico não se mantém fechado 

no campo jurídico, mas influencia todas as instituições culturais. Ou seja, esse local de 

produção de sentido estabelece as relações entre os atores de dentro e de fora do campo, 

revelando opiniões produtoras de conceitos que expandem a cultura relacionada ao discurso8. 

 Adota-se como parâmetro nesta pesquisa o racíonio exposto nas pesquisas feitas, os 

artigos publicados pelos Professores Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva e Rafael Mario 

Iorio Filho, a análise do discurso proposta por Patrick Charaudeau, e os votos proferidos pelos 

Ministros no julgamento da ADI nº 4.874 no Plenario do STF, considerando que as decisões 

judiciais são campos onde são produzidos discursos jurídicos pelos juízes, onde ocorre a 

problemática de legitimação na solução / administração de conflitos, entre Tribunal e 

Sociedade, buscando o “credo jurídico” de que foram solucionadas as controvérsias9. 

 Isso porque a decisão pressupõe uma prática de linguagem, uma vez que o discurso 

decisório é polifônico, ou seja, resulta da soma de diversos atores. Com isso, o magistrado 

após ter a percepção dos diversos discursos envolvidos no processo, efetiva o ato decisório, 

buscando através do princípio da influência10, persuadir um auditório, ou seja, aqueles a quem 

ele se dirige. 

                                                                                                                                                         

que um campo funcione, é preciso que haja objetos em disputa, e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas 

de “habitus” quem impliquem no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de 

disputas, etc”. BORDIEU, Pierre. Questão de Sociologia. Lisboa: Fim de Século, 2004, p. 89. 
6 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: CONPEDI, 

19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1857. 
7 Adota-se a Analise Semiolinguística do Discurso de Matriz Francesa de Patrick Charaudeau. 
8 DUARTE, Fernanda . LUPETTI, Barbara. IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma Análise Empírica sobre o Uso 

dos Princípios, Interpretação Jurídica e Decisão Judicial. Revista Faculdade Direito Sul de Minas. Pouso 

Alegre, MG, v. 31, n. 2, p. 401-420, jul./ dez, 2015, p. 408.  
9DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica dos Precedentes Judiciais das Súmulas 

Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. In: ENCONTRO ABCP, 9, 2014, Brasilia. Anais... Brasilia: ABCP, 

2014, p. 3.   
10 “Este princípio caracteriza-se como um ato de linguagem no qual um agente tenta influenciar, persuadir o seu 

auditório, ou seja, aqueles para quem ele se dirige”. DUARTE, Fernanda. LUPETTI, Barbara. IORIO FILHO, 
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 Buscou-se na vertente pesquisa utilizar a metodologia de pesquisa jurisprudencial 

como pesquisa empírica, buscando-se nos sistema eletrônico do STF e do STJ decisões 

proferidas no controle judicial de atos regulatórios que tivessem mencionado e aplicado a 

Doutrina Chevron, promovendo-se o estudo de um caso concreto, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.874/DF, com o fito de verificar a existência de uma gramática 

decisória, que possa revelar a existência das categorias teóricas11 da autorreferencialidade12, 

do juiz bricoleur13 ou da lógica do contraditório14, analisando-se os votos dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal proferidos na sessão de julgamento pelo Plenário através de 

excertos extraídos dos  referidos votos no controle judicial de ato administrativo praticado 

pela ANVISA na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

 Neste estudo se verificará o entendimento dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal sobre a “Doutrina Chevron” e a sua efetiva aplicação no controle judicial de atos 

administrattivos praticados pelas agências reguladoras, com a extração de excertos dos votos 

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal na ADI em comento. 

A presente tese apresentará uma primeira parte composta com três capítulos onde será   

abordada a discricionariedade do ato administrativo regulatório e como se dá o controle 

judicial no Brasil, pricipalmente aqueles atos administrativos praticados pelas agências 

reguladoras, bem como, nos Estados Unidos, estabelecendo-se uma comparação entre os dois 

sistemas, mormente quanto a prática dos atos regulamentares consoante os respectivos 

poderes normativos. 

                                                                                                                                                         

Rafael Mario. Uma Análise Empírica sobre o Uso dos Princípios, Interpretação Jurídica e Decisão Judicial. 

Revista Faculdade Direito Sul de Minas. Pouso Alegre, MG, v. 31, n. 2, p. 401-420, jul./ dez, 2015, p. 409.  
11 DUARTE, Fernanda, op.cit., p. 4. 
12 Constitui a posição de centralidade do juiz em relação ao sistema processual. O juiz é seu destinatário, artífice, 

condutor, corregedor e julgador. Todo o sistema, construído por regras técnicas, interpretadas à luz de um a 

prática tradicional e consolidada, é concebido para que o juiz possa ao final, decidir o caso, solucionando a lide, 

substituindo a vontade das partes pela vontade do Estado. LUCAS DA SILVA, op.cit.,loc.cit. 
13 A palavra bricoleur é utilizada no sentido dado por Claude Lévy-Strauss, ou seja, de uma atitude criativa que 

descontextualiza os significados dos signos para dar-lhes um sentido novo e próprio do seu criador. DUARTE, 

Fernanda . IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: CONPEDI, 19, 2010, 

Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1856. 
14 A lógica do contraditório caracteriza-se, a despeito de uma estrutura aberta, na supressão da possibilidade de 

os participantes alcançarem concordância, sejam eles partes do conflito, operadores jurídicos ou doutrinadores, o 

que sugere ausência de consenso interno ao saber produzido no próprio campo e, no limite, falta de consenso 

externo, manifesto na distribuição desigual da justiça entre os jurisdicionados pelas mesmas leis que lhes são 

aplicadas e pelos mesmos tribunais que lhes ministram a prestação jurisdicional. AMORIM, Maria Stella. 

Juizados Especiais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Revista SJRJ. Rio de Janeiro, RJ, n. 17, p. 107-

131, 2006, p. 107. 
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Ainda na primeira parte será feito um estudo sobre a deferência judicial dos atos 

administrativos regulatórios, principalente sobre a Doutrina Chevron considerando a técnica 

desenvolvida pela Suprema Corte Americana, conhecida com a técnica do controle judicial 

em que o julgamento se dá por dois passos, bem como, será falado sobre outras deferências do 

sistema norte-americano. 

Na segunda parte composta também por três capítulos será verificado a aplicação da 

Doutrina Chevron no controle judicial de atos regulatórios feito pelo Supremo Tribunal 

Federal, com elaboração da análise dos discursos proferidos pelos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal em seus votos na ADI nº 4.874/DF proferido quando do julgamento do 

mérito pelo Plenário. Nos discursos jurídicos serão feitas análises quanto às regras da 

autorreferencialidade face à apropriação de expressões utilizadas pelos Ministros que 

demonstram a posição de “dono do processo”; Juiz Bricoleur e a lógica do Contraditório, 

verificando-se neste contexto se houve a efetiva aplicação da Doutrina Chevron, vale dizer, se 

num primeiro momento foi verificada a legalidade do ato editado pela ANVISA, e num 

segundo passo se houve a devida observância aos preceitos constitucionais como a 

razoabilidade, proporcionalidade e eficiência considerando a existência de ambigüidade no 

texto legal. 

Na conclusão será feita uma narrativa acerca da análise do discurso realizado e a 

verificação da existência de uma gramática decisória no julgamento pelo Plenário do Superior 

Tribunal de Justiça da  ADI nº. 4874, com a efetiva aplicação da Doutrina Chevron. 

 

CAPÍTULO 1: A DISCRICIONARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 

REGULATÓRIO E O CONTROLE JUDICIAL NO BRASIL 

 

Neste capítulo pretende-se abordar o mérito do ato administrativo e o respectivo 

controle judicial considerando a discricionariedade, fazendo-se uma análise comparativa com 

o controle judicial dos atos administrativos  nos Estados Unidos. 

 

1.1.  Mérito do Ato Administrativo 

 Tratando a presente tese sobre controle judicial de ato administrativo, deve-se frisar 

que no Brasil o controle que se faz refere-se à legalidade, e neste sentido também pode 

abranger o ato discricionário quanto a razoabilidade e a proporcionalidade atinente ao mérito 

administrativo que reside nos elementos motivo e objeto.  



5 

 

No entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro15, o ato administrativo representa 

a declaração do Estado ou de quem o represente, que cria efeitos jurídicos imediatos, 

observando a legislação, sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo 

Poder Judiciário. 

Para Celso Antonio Bandeira de  Mello16, o ato administrativo em sentido amplo é: 

 

A declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um 

concessionário de serviço público) no exercício de prerrogativas públicas, 

manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe 

dar cumprimento, e sujeitos a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. 

 

O professor17 ressalta as seguintes características do instituto: a) é uma declaração 

jurídica que gera efeitos, como a certificação, declaração, criação, extinção, transferência ou 

modificação de direitos ou obrigações; b) provém do Estado, ou de quem esteja investido de 

prerrogativas públicas; c) a autoridade que o pratica encontra-se regido pelo Direito Público; 

d) é providência jurídica complementar à lei (infralegal ou sublegal) a título de lhe dar 

cumprimento (contudo, excepcionalmente, existem atos administrativos complementares à 

Constituição – infraconstitucionais); e) submete-se a exame de legitimidade pelo Poder 

Judiciário (controle judicial), podem ser invalidados em casos de ilegalidade.  

Considerando os elementos do ato adminsitrativo, sujetito competente, forma, motivo, 

objeto e finalidade, tem-se que a vinculação ou a discricionariedade desses elementos 

dependem do tipo de ato, onde para os vinculados todos os elementos são vinculados e o 

administrador não tem liberdade para a prática desse ato, sendo obrigado a praticá-lo uma vez 

preechidos os requisitos legais. Por outro lado, nos atos discricionários pode-se verificar 

elementos vinculados como o sujeito competente, a finalidade e a forma, e o administrador 

não pode modificá-los, residindo a discricionariedade no motivo e no objeto, vale dizer, na 

análise desses elementos o administrador deve avaliar a conveniência e oportunidade, 

realizando um juízo de valor, sem entretanto desrespeitar os limites previstos na lei. 

                                                 

15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 206. 
16 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 

p. 356. 
17 Ibidem, p.357. 
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Essa liberdade do administrador e o juízo de conveniência e oportunidade é denominada 

mérito administrativo  

             No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: 

 

“Mérito do ato administrativo consiste na valoração dos motivos e na escolha do 

objeto do ato, feitas pela administração incumbida de sua prática, quando autorizada 

a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a ser realizado.”18 

 

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

“Mérito do ato administrativo é o campo de liberdade suposto na lei que, 

efetivamente, venha a remanescer no caso concreto, para que o administrador, 

segundo critérios de conveniência e oportunidade, se decida entre duas ou mais 

soluções admissíveis perante ele, tendo em vista o exato atendimento da finalidade 

legal, dada a impossibilidade de ser objetivamente reconhecida qual delas seria a 

única adequada.19 

 

Resalte-se que atualmente o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é 

feito de forma ampla, abrangendo o exame das regras legais e normas constitucionais, 

incluindo todos os seus princípios. 

 

1.2. A evolução e as  formas de controle judicial dos atos administrativos no Brasil 

O controle judicial é praticado privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre 

os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza 

atividade administrativa. 

            Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, o Poder Judiciário em princípio 

não deve intervir na esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em seus juízos de 

conveniênia e oportunidade com o fito de controlar as opções legislativas de organização e 

                                                 

18 MEIRELLES, Hely Loppes, Direito Administrativo Brasileiro. 36 Ed. São Paulo. Malheiros, 2010. P. 159 
19 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 38 
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prestação, salvo quando houver uma clarividente e arbitrária violação dos preceitos legais e 

constitucionais. 

Nos últimos anos houve uma mudança no entendimento da doutrina e jurisprudência 

quanto ao controle judicial dos atos administrativos, considerando que o controle deveria ser 

mais restrito. 

Na lição do Professor Seabra Fagundes: 

“Considera-se que o mérito do ato administrativo constitui um aspecto do 

procedimento da administração, de tal modo relacionado com circunstâncias e 

apreciações só perceptíveis ao administrador, dados os processos de indagação de 

que dispõe e a índole da função por ele exercida, que ao juiz é vedado penetrar no 

seu conhecimento. Se o fizesse exorbitaria, ultrapassando o campo da apreciação 

jurídica (legalidade ou legitimidade), que lhe é reservado como órgão específico de 

preservação da ordem legal, para incursionar no terreno da gestão política 

(discricionariedade), próprio dos órgãos executivos. Substituir-se-ia ao 

administrador, quando o seu papel não é tomar-lhe a posição no mecanismo 

jurídico-constitucional do regime, senão apenas contê-los nos estritos limites da 

ordem jurídica (controle preventivo) ou compeli-lo a que os retome, se no caso 

transpostos (controle a posteriori).”20 

Não se pretende nesta pesquisa fazer uma analise mais profunda acerca do controle 

judicial do ato administrativo discricionário, mas somente ressaltar a existência no direito 

brasileiro de um entendimento quanto a possibilidade do controle judicial dos atos 

administrativos discricionários, ou seja, quanto a discricionariedade que reside no motivo e no 

objejto face a observância não somente da legalidade mas também quanto a razoabilidade, a 

proporcionalidade e a eficiência do ato administrativo regulatório que possui a denominada 

discricionariedade técnica.  

Acrescente-se que o entendimento no controle judicial da discricionariedade 

administrativa foi alterado no Brasil, principalmente em razão do crescimento do ativismo 

judicial, onde o Poder Judiciário pode proferir decisões determinando que o Estado cumpra 

uma obrigação de fazer, participando de forma mais intensa na concretização de valores e fins 

constitucionais, interferindo no espaço de atuação de outros poderes. 

                                                 

20 FAGUNDES, Seabra. Conceito de mérito no Direito Administrativo. Revista de Direito Administrativo. V. 23, 

p. 1, 1951. Apud SILVEIRA, André Bueno. 
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Deve-se esclarecer entretanto, que não obstante o implemento do controle judicial 

sobre o mérito do ato administrativo, o Poder Judiciário preserva o entendimento quanto ao 

respeito à conveniência e oportunidade de ato do Poder Executivo no exercício de sua 

discricionariedade, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Afirme-se entretanto 

que a jurisprudência admite a possibilidade do judiciário examinar a proporcionalidade e 

razoabilidade que estejam relacionadas com a própria legalidade do ato administrativo,  não 

obstante tal incursão no mérito administrativo possa gerar insegurança jurídica. 

É um controle, via de regra, exercido a posteriori e por meio de provocação, adstrito à 

conformidade do ato com a norma legal que o regula. Esse controle se faz por meio do 

ajuizamento de ações, que atentam para os procedimentos formais, com garantias às partes, 

como: juiz natural, contraditório, imparcialidade, ampla defesa, e outros.21 

           Portanto, o controle ocorre por meio de ajuizamento de ações diante dos diferentes 

órgãos judiciários por aqueles que a legislação vai considerar legitimados. 

Na lição da professora Di Prieto: 

 

“Os instrumentos de controle judicial ou judiciário dos atos administrativos de 

qualquer dos Poderes são as vias processuais de procedimento ordinário e sumário 

ou especial de que dispõe o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão para 

conseguir a anulação do ato ilegal em ação contra a Administração Pública.”22 

 

O controle da legalidade dos atos e das atividades administrativas é feito 

principalmente através e habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual, 

mandado de segurança coletivo, ação popular, o mandado de injunção e  ação civil pública. 

A Carta Magna/88 regula em termos genéricos boa parte dessas ações, as quais são 

denominadas de remédios constitucionais, como:23 

a) Mandado de segurança, direcionado a amparar direito líquido e certo da pessoa 

diretamente prejudicada contra o excesso ou o desvio de poder das autoridades 

administrativas; 

                                                 

21ANGIOLUCCI, Maria de Lurdes Aparecida Trujillo. O controle judicial dos atos administrativos 

discricionários e a jurisprudência. Dissertação (Mestrado em Direito Administrativo), Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, 2014, p. 36. 
22 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 619. 
23 PEREZ, Marcos Augusto. Controle na administração pública no Brasil: um breve resumo do tema. 2017. 

Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/noticias/controle-da-administracao-publica-no-brasil-um-

breve-resumo-do-tema/>. Acesso em: 3 set. 2019. 
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b) Ação popular, que pode ser ajuizada por qualquer indivíduo contra ato lesivo ao 

patrimônio público e que atente contra a legalidade, a moralidade, o meio ambiente ou o 

patrimônio histórico, cultural ou artístico; 

c) Ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, ações distintas que realizam o controle concentrado de constitucionalidade e 

podem ser ajuizadas pelo Presidente da República; pela Mesa do Senado Federal; pela Mesa 

da Câmara dos Deputados; pela Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal; pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal; pelo Procurador-Geral da 

República; pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com 

representação no Congresso Nacional ou confederação sindical ou entidade de classe de 

âmbito nacional; 

d) Habeas data voltado para proteger a esfera íntima dos cidadãos contra: (1) usos 

abusivos de registros de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos; 

(2) introdução nesses registros de dados sensíveis (assim denominados os de origem racial, 

opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual, etc.); 

(3) conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei; 

e) Mandado de injunção, que pode ser empregado sempre que a ausência de diretriz 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas pertinentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; e, finalmente, o remédio 

mais comum atualmente; 

f) Ação civil pública de improbidade, direcionada a combater atos administrativos 

praticados em desconformidade com o direito, inclusive com os princípios gerais de direito 

administrativo e que levem ao enriquecimento ilícito de agentes públicos ou causem lesão ao 

erário. A ação é normalmente titulada pelo Ministério Público. 

O sistema de controle da Administração Pública no Brasil é submetido tanto a um 

controle interno, quanto a um controle externo. Entende-se por controle interno ou poder de 

autocontrole o dever de a Administração Pública anular seus próprios atos, quando praticados 

em desconformidade com o direito. Nessa categoria estão os instrumentos de controle da 

Administração centralizada sobre autarquias, fundações e empresas estatais.24 

                                                 

24 PEREZ, Marcos Augusto. Controle na administração pública no Brasil: um breve resumo do tema. 2017. 

Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/noticias/controle-da-administracao-publica-no-brasil-um-

breve-resumo-do-tema/>. Acesso em: 3 set. 2019. 
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Compreende-se por controle externo tanto ao controle do Poder Legislativo sobre a 

Administração, como ao controle jurisdicional, atentando-se que no Brasil não se adota o 

sistema de jurisdição administrativa, mas, sim, a unicidade de jurisdição, inspirada na 

Constituição norte-americana. De acordo com o art. 5°, XXXV, da Constituição 

Federal/1988: “a lei não excluirá da apreciação odo Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”.25 

Os principais instrumentos de controle interno são o recurso administrativo; a 

supervisão ministerial; a representação a órgãos internos de correição e os processos 

decisórios.26 

O controle externo realizado pelo Legislativo apresenta os seguintes mecanismos:27 

a)  Autorizações prévias - como é o caso da autorização para a produção de energia 

por meio de centrais nucleares;  

b) Sustação de regulamentos emitidos pela Administração - inclusive por agências 

reguladoras - por exorbitarem os poderes que lhes foram delegados por lei; 

c)  Possibilidade de o Legislativo convocar ministros para prestar esclarecimentos; 

d)  Comissões parlamentares de inquérito, as quais detêm poderes de investigação 

equiparados aos das autoridades judiciais; 

e)  Impeachment - processo por meio do qual objetiva condenar o presidente da 

república, governadores e prefeitos por crime de responsabilidade (expediente típico dos 

países em que vigora o sistema presidencialista de governo);  

f)  Controle orçamentário e financeiro que é realizado pelo Legislativo com o auxílio 

de outro importante órgão de controle externo da Administração: Tribunal de Contas. 

Constata-se que em termos materiais o controle tanto interno quanto externo realiza a 

verificação dos vícios dos atos administrativos, seja quanto a sua competência, forma ou 

objeto, como também no que se refere à finalidade e aos motivos. O controle verifica a 

constitucionalidade, legalidade e compatibilidade dos atos com os princípios gerais do direito 

administrativo. São vistos a economicidade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos, 

tanto de atos concretos que atingem o interesse de uma pessoa ou de uma coletividade 

determinada, como atos gerais que afetam número indeterminado de pessoas. Verificam-se 

                                                 

25 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03>. Acesso em 

01/09/2019. 
26PEREZ, op. cit. 
27 Ibidem. 
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regulamentos, políticas e planos. Não existe, portanto, assunto que não se submeta ou que 

escape aos diferentes controles.28 

Figueiredo29 assenta que: 

 

O controle jurisdicional [da Administração] é princípio estruturante do Estado de 

Direito. A possibilidade de controle jurisdicional, como hoje se conhece, com 

influência da Constituição americana, sobretudo de Marshall, do judicial review, 

aparece na Constituição da República, 1891, e sobrevive até agora. A possibilidade 

de controle judicial é a mola propulsora do Estado do Direito. 

 

Nesse pensamento, Mello30 afirma que  

 

É ao Poder Judiciário e só a ele que cabe resolver definitivamente sobre quaisquer 

litígios de direito. Detém, pois, a universalidade da jurisdição, quer no que respeita à 

legalidade ou à consonância das condutas públicas com atos normativos infralegais, 

quer no que atina à constitucionalidade delas. Nesse mister, tanto anulará atos 

inválidos, como imporá à Administração os comportamentos a que esteja de direito 

obrigada, como proferirá e imporá as condenações pecuniárias cabíveis. 

 

Quando se busca o Judiciário cabe a verificação da consonância do ato administrativo 

com a respectiva disposição legal que o suporta, isto é, faz parte da sua competência a análise 

de critérios objetivos do ato administrativo. Tal poder do Estado, em princípio, de acordo com 

a estrita observação do princípio constitucional da tripartição dos Poderes (art. 2°, da 

Constituição Federal/1988), não poderia interferir na análise de critérios subjetivos (mérito: 

critérios de conveniência e oportunidade) do ato emanado por atores do Poder Executivo, 

apenas tendo a capacidade de revisão dos aspectos legais – objetivos.31  

                                                 

28 PEREZ, Marcos Augusto. Controle na administração pública no Brasil: um breve resumo do tema. 2017. 

Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/noticias/controle-da-administracao-publica-no-brasil-um-

breve-resumo-do-tema/>. Acesso em: 3 set. 2019 
29FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Controle jurisdicional da Administração Pública. Revista de Direito 

Administrativo e Constitucional, n. 6, Curitiba, 2001, p. 59. 
30MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 

108. 
31 TÁCITO, Caio apud FRANÇA, Phillip Gil. Controle do ato administrativo. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. 

In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Álvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (Orgs.). Tomo: 

Direito administrativo e constitucional. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017, p. 12. 

Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/13/edicao-1/controle-do-ato-administrativo>. 

Acesso em: 2 set. 2019. 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/13/edicao-1/controle-do-ato-administrativo
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Neste contexto, não obstante haja entendimento contrário, permite-se atualmente 

revisão do mérito do ato administrativo pelo Judiciário quando se verifica uma violação dos 

ditames da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, observando-se que o controle 

judicial também se dá nas hipóteses de mérito atos regulatórios, onde  há a denominada 

discricionariedade técnica. 

França conclui que: 

 

 “A inafastável atuação do Judiciário na aplicação do direito em casos regulatórios 

concretos é capital para a estrita observância da segurança jurídica dos atos da 

Administração Pública e proteção do cidadão, mesmo levando em consideração as 

atuais limitações que este Poder encontra para a revisão da mecânica estatal 

regulatória administrativa.”32 

 

Neste contexto, mesmo considerando que a atividade reguladora tem por escopo 

dinamizar, de forma técnica, a atuação da máquina estatal não há como excluir os atos 

administrativos regulatórios do crivo do controle judicial quando eivados por vícios de 

ilegalidade em seu significado mais contemporâneo, vale dizer, quando viola não somente 

dispostivos legais mas também princípios e regras constitucionais, mormente quanto a 

razoabilidade e a proporcionalidade mediante uma análise mais acurada quanto aos motivos, 

os meios e os fins do ato administrativo.  

Nessa esteira, Mello33enfatiza: 

 

Em todo e qualquer caso de discricionariedade, por mais genéricas, vagas ou 

imprecisas que sejam as expressões legais qualificadoras dos motivos (pressupostos 

fáticos abstratamente previstos na lei) ou dos fins, o Judiciário poderá e deverá 

sindicar o ato, averiguando se a significação nuclear do conceito sintonizado na 

palavra foi, ou não, respeitada. Isto é, caber-lhe-á sempre aferir se os requisitos 

legais foram atendidos, o que desde logo é possível no concernente à significação 

mínima, central, que toda e qualquer palavra, que todo e qualquer conceito, possui. 

                                                 

32 FRANÇA, Phillip Gil. Controle do ato administrativo. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. In: CAMPILONGO, 

Celso Fernandes; GONZAGA, Álvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (Orgs.). Tomo: Direito 

administrativo e constitucional. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017, p. 12. 

Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/13/edicao-1/controle-do-ato-administrativo>. 

Acesso em: 2 set. 2019. 

 
33MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Pareceres de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 59. 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/13/edicao-1/controle-do-ato-administrativo
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Verifica-se destarte que o Brasil possui um amplo controle jurisdicional englobando 

diversos instrumentos, apto a defender os administrados e a própria Administração contra atos 

ilegais e arbitrários praticados pelas autoridades públicas, sistema consentâneo com o primado 

da democracia e do Estado de Direito. 

 

1.3. O  Controle judicial de atos administrativos nos Estados Unidos 

             Considerando que esta pesquisa trata sobre a aplicação, pelo Supremo Tribunal 

Federal, da doutrina Chevron no controle judicial de atos administrstivos das agências 

reguladoras especificamente, e, sendo a referida doutrina fruto de controle judicial feito pela 

Suprema Corte nos Estados Unidos, falaremos neste tópico sobre o controle judicial de atos 

administrativos regulatórios no direito norte americano. 

Como leciona Peter J. Messitte, nos EUA o Direito Administrativo é mais ligado ao 

processo de regulamentações e aos processos administrativos em agências administrativas, 

diferentemente do Brasil onde o Direito Administrativo preocupa-se não só com essas 

funções, mas com a organização, poderes e processos da Administração Pública em geral.34 

            No direito administrativo norte americano quando se fala em “executive agencies” 

pode-se estar se referindo tanto aos ministérios quanto às agências administrativas, e não se 

deve confundir esse termo “executive agencies” com “agência executiva”, visto que no Brasil 

significa uma autarquia ou fundação integrantes da Administração Pública para executar uma 

função específica e é considerada um componente da administração indireta.  

Nos EUA define-se Direito Administrativo de modo que se inclua as “executive 

agencies” e as agências regulatórias independentes, que se aproximam das agências 

reguladoras Brasil.35 

Assim, uma “executive agency” é a entidade sobre a qual o Presidente possui pleno 

poder de nomeação e remoção de seus diretores. Essas “agencies”, como a “Environmental 

Protection Agency” (Agência de Proteção ao Meio Ambiente), exercem funções regulatórias e  

são incluídas dentro do que se considera como objeto do Direito Administrativo.  

                                                 

34 MESSITE, Peter J. , artigo – Consulta site Justiça e cidadania – http://www.editorajc.com.br/o-direito-

administrativo-nos-estados-unidos/ Acesso em  em 06/11/2019. 
35 Ibidem 

https://www.editorajc.com.br/autor/peter-j-messitte/
https://www.editorajc.com.br/autor/peter-j-messitte/
http://www.editorajc.com.br/o-direito-administrativo-nos-estados-unidos/
http://www.editorajc.com.br/o-direito-administrativo-nos-estados-unidos/
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As denominadas “independent regulatory agencies” (agências reguladoras), que 

também são objeto do Direito Administrativo norte americano fazem parte do poder 

Executivo, sendo mais ou menos independente da Presidência, que pode nomear seus 

diretores, mas que só pode removê-los justificadamente. 36 

Quando se fala em Direito Administrativo nos EUA, mesmo que todos os estados 

possuam legislações processuais administrativas que compartilhem de similaridades com as 

leis federais, trata-se de leis essencialmente processuais, não substantivas. No que se refere a 

essa legislação processual, falamos primeiramente sobre as funções de regulamentação e de 

resolução de processos administrativos das agências, não sobre como elas são criadas, quais 

são seus poderes regulatórios, quais seus deveres, quais diretores serão nomeados, qual deve 

ser o mandato dos seus diretores etc. Nos EUA há várias leis ordinárias que criam agências 

administrativas que são substantivas em sua natureza, como as leis que criam a Agência de 

Proteção ao Meio Ambiente.37 

Uma importante diferença entre os EUA e o Brasil quando falamos em Direito 

Administrativo, é que nos EUA não se faz distinção entre Direito Público e Privado, como é 

comum na tradição do Civil Law. A divisão do Direito substantivo em Público e Privado, 

embora comum, não apresenta a mesma utilidade que a divisão do Direito em substantivo e 

processual.  

A Corte Suprema dos Estados Unidos afirmou, “Muitas vezes é conveniente descrever 

as causas invocando direitos públicos ou privados, e essa cômoda classificação é sem dúvida 

válida para algumas finalidades. Geralmente, porém, a significação geral e a consequência 

jurídica de cada termo dependerá de seu contexto e da natureza dos interesses para cuja 

definição é empregado”.38  

Como não há um sistema judiciário especial para tratamento de matéria de direito 

público, raramente surge uma ocasião em que a distinção apresenta importância prática. Tem 

sido dito que o direito público abrange os direitos aplicados por meio do processo 

administrativo, enquanto o direito privado se refere aos direitos cuja aplicação depende de 

iniciativa privada por meio dos Tribunais. Isso, porém, restringe o campo do direito público, 

                                                 

36 Ibidem 
37 Ibidem 
38 MESSITE, Peter J. , artigo – Consulta site Justiça e cidadania – http://www.editorajc.com.br/o-direito-

administrativo-nos-estados-unidos/ Acesso em  em 06/11/2019. 
 

https://www.editorajc.com.br/autor/peter-j-messitte/
http://www.editorajc.com.br/o-direito-administrativo-nos-estados-unidos/
http://www.editorajc.com.br/o-direito-administrativo-nos-estados-unidos/
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pois, mesmo o direito constitucional, faz parte do trabalho quotidiano dos Tribunais 

ordinários, ao resolverem questões entre partes privadas. 

Diferentemente da Constituição brasileira de 1988, a Constituição dos EUA não 

menciona a Administração Pública (que é o objeto do Direito Administrativo) em nenhum 

momento. Nossa Constituição estabelece conceitos amplos, como os do Devido Processo 

Legal e o da Igual Proteção Perante a Lei, que possuem aplicação em virtualmente todos os 

procedimentos governamentais, incluindo, é claro, o Direito Administrativo.  

O Direito Administrativo nos EUA foi, em grande parte, definido pela jurisprudência, 

mais especificamente pelas decisões da Suprema Corte, mesmo sendo as decisões das Cortes 

Federais Regionais de Recursos e até das Cortes Distritais deveras influentes na construção do 

Direito Administrativo.  

Ressalte-se, no que diz respeito às decisões da Suprema Corte, que elas possuem efeito 

vinculante em relação a todas as outras cortes, e isso inclui as decisões da Corte interpretando 

o “Administrative Procedure Act”.39 

As agências nos EUA possuem autoridade para criar regulamentos (em inglês, rule-

making), e essas resoluções se engajam em uma espécie de processo sublegislativo pelo qual 

criam regras, regulamentações e diretrizes que pretendem aplicar determinações que terão 

efeito vinculativo sobre todas as entidades ou cidadãos aos quais são direcionadas, onde o 

público é obrigado pelas regras das agências, assim como as próprias agências. Há, entretanto, 

alguns requerimentos dispostos na Lei de Procedimentos Administrativos que devem ser 

obedecidos no processo de formulação dessas regulamentações.40 

No que diz respeito aos processos administrativos, a Lei de Procedimentos 

Administrativos norte-americana estabelece o chamado procedimento adversarial (em 

oposição ao sistema inquisitorial), ou seja, aquele que envolve a apresentação de evidências a 

um “Administrative Law Judge”, que seria um “quase-juiz” de Direito Administrativo, em 

audiências que se assemelham a um julgamento da justiça ordinária na qual indivíduos podem 

ser negativamente afetados. A esse respeito, a Lei de Procedimentos Administrativos e a 

jurisprudência foram muito importantes no estabelecimento do direito aplicável.41 

A Lei de Procedimentos Administrativos norte-americana estabelece, dentro das 

                                                 

39 MESSITE, Peter J. , artigo – Consulta site Justiça e cidadania – http://www.editorajc.com.br/o-direito-

administrativo-nos-estados-unidos/ Acesso em  em 06/11/2019 
40 Ibidem 
41 Ibidem 

https://www.editorajc.com.br/autor/peter-j-messitte/
http://www.editorajc.com.br/o-direito-administrativo-nos-estados-unidos/
http://www.editorajc.com.br/o-direito-administrativo-nos-estados-unidos/
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agências, um grupo de servidores independentes chamados de “Administrative Law Judges”, 

que conduzem audiências, administram juramentos, tomam testemunhos e fazem 

determinações legais e factuais, para depois emitirem decisões recomendando ao chefe da 

agência – seja uma pessoa ou um conselho – o que a agência deveria decidir em determinados 

casos. A Lei de Procedimentos Administrativos estabelece que a parte “tem direito a 

apresentar seu caso por evidências orais ou documentais” e a conduzir o apropriado 

contraditório de outras testemunhas. 

Quanto à revisão judicial, a Suprema Corte declarou, no caso Marlow v. Collins, que 

“A revisão judicial de atos administrativos é a regra e a impossibilidade de revisão é a 

exceção que deve ser demonstrada”.42 

A maior parte das legislações federais que criam agências administrativas aborda 

explicitamente a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos. Entretanto, mesmo 

que tal dispositivo não esteja explícito, isso não significa que há a intenção de bloquear a 

análise do Judiciário. De modo geral, a parte que se sentir prejudicada por uma decisão da 

agência deve exaurir todas as vias administrativas antes de acionar a justiça. 

Quanto ao escopo da revisão judicial, deve-se ter em mente que se trata de um 

procedimento recursal e, de acordo com a prática dos EUA (diferentemente do que se passa 

no Brasil), recursos devem se limitar ao que foi apresentado na via administrativa. A Corte 

recursal não poderá receber provas adicionais e poderá apenas considerar aquelas que foram 

apresentadas na via administrativa. Caso verifique-se a necessidade de novas provas, remeter-

se-á o caso à agência para que sejam produzidas lá.43 

Os tribunais tratam os atos administrativos das agências com grande respeito, devido 

à expertise, e as cortes federais só revisam as decisões administrativas para verificar se elas 

são suportadas por “evidências substanciais”.  

No caso Chevron v. NRDC, 467 US. 837 (1984), a Suprema Corte estabeleceu um 

procedimento de duas etapas no que diz respeito à análise da autoridade das agências para 

interpretar leis. O Presidente e o Congresso tomam as decisões políticas, se a legislação é 

clara e objetiva, a agência deve segui-la. Entretanto, se a lei for menos clara, as cortes são 

orientadas a considerar com significativa deferência qualquer interpretação razoável que 

                                                 

42 Ibidem 
43 MESSITE, Peter J. , artigo – Consulta site Justiça e cidadania – http://www.editorajc.com.br/o-direito-

administrativo-nos-estados-unidos/ Acesso em  em 06/11/2019. 
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aagência confere à lei, ou seja, o precedente estabelecido em Chevron atribui às agências 

autoridade significativa para interpretar a lei e exercer sua discricionariedade técnica. 

Deve-se ressaltar que ainda há resistência por parte de algumas cortes a esse respeito, 

podendo haver envolvimento do Judiciário de forma mais ativa hoje em dia, mormente 

quando as decisões administrativas afetam direitos fundamentais, como os direitos à vida, à 

saúde e à liberdade dos cidadãos, que precisam ser protegidos de arbitrariedades da 

administração, e o caso Chevron aparece como principal parâmetro para o controle judicial de 

atos administrativos praticados  por agências reguladoras. 

Nas palavras de Pedrollo: 

 

O Caso Chevron, constitui um dos mais importantes julgados da história recente da 

Suprema Cortedos Estados Unidos da América. Por tratar do controle judicial sobre 

o exercício do poder regulamentar pelos órgãos administrativos, seu âmbito de 

aplicação abrange o controle judicial sobre toda estrutura administrativa federal 

estadunidense, e sua importância já foi comparada à do caso Marbury vs. Madison.44 

 

A decisão e a forma de julgamento no caso chevron serviram para o surgimento de um 

relevante precedente e o termo “doutrina Chevron”, utilizado na verificação da legliadade, 

razozbilidade, proporcionalidade e observância dos direitos fundamentais no controle judicial 

do poder regulamentar das agências. 

Consoante relatado por Gustavo Binenbojm: 

 

Em 2002, era a decisão citada e aplicada em maior número de casos na história da 

Suprema Corte, segundo Richard Pierce. Foi citado 2414 vezes na primeira década 

após a decisão, 2584 vezes nos seis anos seguintes, e 2235 vezes nos cinco anos 

seguintes, até março de 2005, de acordo com Cass Sunstein. Por ter estabelecido o 

entendimento da Corte com relação ao controle sobre as agências, por ter elaborado 

uma forma de raciocínio para o exercício do controle judicial (“the Chevron Two-

Step”), e por ter afirmado a autonomia das agências na definição das políticas 

públicas, o Caso Chevron divide o direito administrativo estadunidense em antes e 

depois de 1984, ano em que foi julgado.45 

                                                 

44  PEDROLLO, Gustavo Fontana Caso Chevron: Controle judicial do poder regulamentar das agências no 

Direito Estadunidense  –  https://pdfs.semanticscholar.org/Acesso em 10/09/2019. 
45 BENENBOJM, Gustavo, Agências Reguladoras, Legalidade e Direitos Fundamentais: Limites aos poderes 

normativo e sancionatório da ANVISA na regulação de produtos fumígenos  – BuscaLegis.ccj.ufsc.br Acesso – 

https://pdfs.semanticscholar.org/
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Complementa Gustavo Binenbojm: 

Por fim, o Judiciário norte-americano tem tido um papel crescente no controle das 

agências reguladoras. A chamada hard-look doctrine foi desenvolvida para permitir 

ao Judiciário se desincumbir das duas tarefas que lhe foram conferidas pelo 

Administrative Procedure Act – APA – garantir a fidelidade do processo regulatório 

ao direito e invalidar decisões “arbitrárias” ou “caprichosas.”. A doutrina hard-look 

tem servido ora para exigir das agências a demonstração de que as vantagens da 

regulação justificam as suas desvantagens, ora para invalidar ou devolver para a 

agência medidas regulatórias que não atendam aos objetivos da lei, ora para exigir 

melhores explicações da agência acerca de críticas ou comentários feitos por 

partícipes do processo de consulta pública. Assim sendo, o Judiciário tem se 

comportado como um verdadeiro curador da racionalidade dos processos 

regulatórios.46 

CAPÍTULO 2:  AGÊNCIAS REGULADORAS  

Neste capítulo pretende-se falar sobre as agências reguladoras, a criação a partir da 

década de noventa, os atos administrativos praticados pelas agências e a sua principal 

característica que é o alto grau de conhecimento técnico, estabelecendo-se uma análise 

comparativa com as agências reguladoras nos Estados Unidos. 

2.1. Agências reguladoras no Brasil 

Falaremos neste tópico sobre as agências reguladoras no Brasil, considerando que esta 

pesquisa versa sobre o controle judicial sobre ato administrativo regulatório com a aplicação 

da doutrina Chevron através de um recorte feito com a decisão proferida pelo pleno do 

Supremo Tribunal Federal na ADI 4.874 sobre ato administrativo  praticado pela ANVISA. 

Cosoante Fernanda Marinela as agências reguladoras são autarquias de regime 

especial, instituídas em razão do fim do monopólio estatal e são responsáveis pela 

regulamentação, controle e fiscalização de serviços públicos, atividades e bens transferidos ao 

                                                                                                                                                         

20/01/2020. 
46 BENENBOJM, Gustavo, Agências Reguladoras, Legalidade e Direitos Fundamentais: Limites aos poderes 

normativo e sancionatório da ANVISA na regulação de produtos fumígenos  – BuscaLegis.ccj.ufsc.br Acesso – 

20/01/2020 
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setor privado.47 

A professora Odete Medauar leciona que as agências reguladoras têm natureza de 

atuarquias especiais, integram a Administração Federal indireta e são vinculadas ao 

Ministério competente para tratar da respectiva atividade.48 

A reforma da administração, quando da criação dessas pessoas jurídicas, inovou 

quanto à terminologia “agência” que foi copiada do regime norte-americano.49 

Para professora Di Pietro autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por 

lei, com capacidade de auto-administração, para o desempenho de serviço público 

descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei.50 

Moraes et al51comentam que a grande novidade das agências reguladoras consiste em 

sua maior independência em relação ao Poder Executivo, apesar de estar ligado à 

Administração Pública indireta. 

Ainda segundo Alexandre de Moraes: 

 

No Brasil, as agências reguladoras foram constituídas como autarquias de regime 

especial, que integram a administração indireta, vinculadas ao Ministério 

competente para cuidar da respectiva atividade, apesar de caracterizadas pela 

independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e 

estabilidade, e ausência de possibilidade de demissão de seus dirigentes e autonomia 

financeira52. 

 

Apenas por lei específica poderá ser criada uma autarquia, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso XIX, que mediante o princípio da 

especialidade não poderá afastar-se, no exercício de suas atividades, dos propósitos, e dos 

objetivos estipulados na lei de sua criação. 

As agências reguladoras estão sendo criadas para fazer as clássicas atribuições da 

Administração Direta, na qualidade de Poder Público concedente nas concessões, permissões 

e autorizações de serviços públicos.53 

                                                 

47 MARINELA, Fernanda, Direito Administrativo, 6 Ed. Impetus, p. 134. 
48 MEDAUAR, Odete – Direito Administrativo Moderno – 9ª Ed. Revista dos Tribunais – p. 84. 
49 MARINELA, OP. CIT. P. 134. 
50 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 380. 
51 MORAES, Alexandre et al. Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002, p. 55. 
52 MORAES, Alexandre et al. Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002, p. 55. 
53 Ibidem. 
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De acordo com Cuéllar54,  

 

As agências são originárias da necessidade da descentralização administrativa e têm 

como função à regulação da matéria afeta a sua área de atuação e a constante missão 

de fiscalizar a eficiência na prestação dos serviços públicos pelos concessionários, 

permissionários e autorizados.  

 

As duas agências previstas na Constituição de 1988, artigos 21, XI, e 177, § 2º, III, são 

a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e a Agência Nacional do Petróleo - ANP, 

as quais têm como função de “órgão regulador”.55 

Ressalte-se que a independência funcional e financeira das agências reguladoras é 

consagrada pela presença dos princípios obrigatórios em suas legislações de criação: 

independência financeira, escolha dos mecanismos de regulação e modo de nomeação de seus 

dirigentes. 

A independência financeira deve ser garantida pela disponibilidade de recursos 

humanos e infraestrutura material estabelecidas pela legislação, além da previsão de dotações 

consignadas no orçamento geral da União, créditos especiais, transferências e repasses que lhe 

forem conferidos. 

No que se refere às agências reguladoras em termos de concessão, permissão e 

autorização de serviço público a professora Di Pietro afirma que: 

  

As funções que o poder concedente exerce nesses tipos de contratos ou atos de 

delegação são: regulamentar os serviços, os quais são objetos de delegação; celebrar 

o procedimento licitatório para escolher o concessionário, permissionário ou 

autorizatório; realizar o contrato de concessão ou permissão ou praticar ato unilateral 

de outorga da autorização; definir o valor da tarifa e da sua revisão ou reajuste; 

acompanhar a execução dos serviços; aplicar sanções, encampar, decretar a 

caducidade, intervir; realizar a rescisão amigável; fazer a reversão de bens ao 

término da concessão; exercer o papel de ouvidor de denúncias e reclamações dos 

usuários; e exercer todas as prerrogativas que a legislação permite ao Poder Público 

na concessão, permissão e autorização.56 

 

                                                 

54 CUÉLLAR, Leila. As agências reguladoras e seu poder normativo. São Paulo: Dialética, 2011, p. 78. 
55 MORAES, Alexandre et al. Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002, p. 55. 
56 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 380. 
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A função de regulamentação está atrelada à atribuição administrativa, executiva, 

porém dela difere na sua concepção tradicional., sendo também diferente das tradicionais 

funções legislativa e jurisdicional. 

Consoante Willeman57 que a função executiva (administrativa) se divide em quatro 

sub-funções: polícia administrativa; prestação de serviços públicos; intervenção no 

ordenamento social; intervenção no ordenamento econômico. 

Dessa forma, a função regulatória terá uma manifestação do poder de polícia 

administrativa, mais especificamente, nos casos de fiscalização regulatória de polícia e de 

consentimento regulatório de polícia, ou seja, atuação técnica com o propósito de limitar, 

condicionar ou restringir direitos, bens e atividades privadas revertidos ao interesse público. 

Leciona Willeman que: 

 

A função regulatória estatal está também presente na visão executiva, quando os 

atos regulatórios pretenderem disciplinar tecnicamente o mercado de produção de 

bens e serviços ou mesmo certas atividades sociais, que não necessariamente 

consubstanciam serviços públicos. O autor cita o exemplo da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), criada pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999.58 

 

As agências reguladoras também promovem a regulação normativa e a regulação 

judicante, despidas de qualquer influência política do chefe do Poder Executivo e pautadas 

somente em critérios técnico 

Consoante Marques Neto: 

O poder normativo das agências está estritamente ligado aos limites impostos por lei 

específica de cada agência, utilizando sempre de suas atribuições técnicas com 

discricionariedade, porém suas decisões são condizentes com as políticas 

governamentais para cada setor. A preservação dos interesses envolvidos no setor de 

sua área de regulação específica preserva nas agências profundo conhecimento no 

seu setor, domínio dos conceitos, princípios e pressupostos e um fiel 

                                                 

57 WILLEMAN, Flávio de Araújo. Responsabilidade civil das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2005, p. 50 
58 WILLEMAN, Flávio de Araújo. Responsabilidade civil das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2005, p. 50 
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acompanhamento tecnológico, empresariais e econômicos dos rumos do setor em 

âmbito nacional e internacional.59 

Na lição do professor Hely: 

 

Existem dois tipos de reguladoras no âmbito do Direito brasileiro. O primeiro tipo 

exerce o típico poder de polícia, com a imposição de limitações administrativas, com 

base na lei, fiscalização e repressão, como, por exemplo, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), criada pela Lei nº 9.782/99; a Agência Nacional de 

Saúde Pública Suplementar (ANS), criada pela Lei nº 9.961/2000; e a Agência 

Nacional das Águas (ANA), criada pela Lei nº 9.984/2000. 

O segundo tipo se refere às agências que regulam e controlam as atividades que 

constituem objeto de concessão, permissão ou autorização de serviço público 

(telecomunicações, energia elétrica, transporte, entre outras) ou concessão para 

exploração de bem público (petróleo e outras riquezas minerais, rodovias e outras).60 

 

No Brasil, a Administração Pública centralizada é aquela exercida diretamente pela 

União, Estados e Municípios que, para tal finalidade, usam ministérios, departamentos ou 

outros órgãos.61 

A Administração Pública descentralizada ou indireta é exercida por outras pessoas 

jurídicas criadas pelos próprios entes federados, como: autarquias, fundações, empresas 

públicas e sociedades de economia mista. 

 

2.2. Atos administrativos praticados pelas agências reguladoras 

 

Sendo parte integrante da administração indireta aplicam-se às autarquias os mesmos 

preceitos que informam a atuação dos órgãos da Administração direta, ou seja,  a sua atuação 

é proponderantemente regida pelo direito público, sobretudo do direito administrativo, 

aplicando-se aos seus atos os princípios mencionados no caput do art. 37 da C.F. e os 

preceitos contidos nos incisos desse artigo. 

                                                 

59 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A nova regulação estatal e as agências independentes. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 91. 
60 MEIRELLES, Hely. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 176. 
61GUERRA, Sergio. Introdução ao direito das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004, p. 

77. 
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As decisões das agências reguladoras são expressadas por atos administrativos 

regulatórios e os contratos por contratos administrativos, obsevando-se da mesma forma os 

preceitos do direito administrativo. 

De acordo com Di Pietro62, os atos administrativos emitidos pelas agências de 

regulação são de efeitos concretos: 

 

[...] ou seja, os atos que, formalmente, apresentam como atos normativos, mas que, 

quanto ao conteúdo, são verdadeiros atos administrativos, porque decidem casos 

concretos. À medida que as agências vão se deparando com situações irregulares, 

com atividades que quebram o equilíbrio do mercado, que afetam a concorrência, 

que prejudicam o serviço público e seus usuários, que geram conflitos, elas vão 

baixando atos normativos para decidir esses casos concretos. [...] aí  é que está o que 

há de mais típico na função reguladora: ela vai organizando determinado setor que 

lhe está afeto, respeitando o que resulta das normas superiores (e que garantem o 

aspecto de estabilidade, de continuidade, de perenidade) e adaptando as normas às 

situações concretas, naquilo que elas permitem certa margem de flexibilidade ou de 

discricionariedade. 

 

Como ato administrativo concreto, o poder normativo das agências reguladoras, não 

viola preceitos constitucionais e, ao mesmo tempo, possibilita que as agências exerçam 

completamente suas atividades de gerência, de fiscalização, negociais, administrativas, 

normativas e sancionadoras.63 

Para Moreira Neto64, a característica mais relevante das agências regulatórias é a sua 

autonomia normativa. O poder normativo se faz por intermédio dos decretos regulamentares.            

            A respeito da autonomia normativa o autor destaca: 

 

Com efeito, está na atribuição de uma competência normativa reguladora a chave 

para operar em setores e matérias em que devem predominar as escolhas técnicas, 

distanciadas e isoladas das disputas partidárias e dos complexos debates 

congressuais, pois essas, distintamente, são métodos mais apropriados às escolhas 

político-administrativas, que deverão, por sua vez, se prolongar em novas escolhas 

                                                 

62 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 57/58. 
63  PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 57/58. 
64 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. São Paulo: Renovar, 2003. P. 116 
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administrativas, sejam elas concretas ou abstratas, para orientar a ação executiva dos 

órgãos burocráticos da Administração direta.65 

 

O poder normativo das agências reguladoras tem origem na ligação existente entre a 

entidade que regulamenta e a atividade a ser regulamentada. A respeito desse poder, existe 

discussão doutrinária sobre se as agências reguladoras possuem ou não o poder normativ, não 

havendo, entretanto, consenso sobre essa questão. 

Para Di Pietro66 “só as agências previstas constitucionalmente teriam competência pra 

exercer o poder normativo, desta forma, só a ANATEL e a ANP seriam capazes de editar 

normas de regulação de regulação de um determinado setor”. 

Esse entendimento entretanto é alvo de crítica, pois as leis instituidoras dos entes 

reguladores conferem competência normativa. Dessa forma, negar que os agentes reguladores 

têm competência para a edição de normas é negar a existência das agências para o direito 

brasileiro, pois a capacidade técnica desses entes lhes confere poder de atuação específico e 

voltado para a área econômica, tendo os seus atos maior capacidade de intervenção do que os 

emanados pelo Poder legislativo, que detém caráter genérico.67 

Cuéllar  esclarece: 

 

Importa destacar que a ação disciplinadora dos entes reguladores tornar-se-ia inócua 

e restariam frustradas as razões de sua instituição, se tais órgãos se restringissem à 

prática de atos repressivos, por exemplo, sem poder elaborar normas de caráter 

geral, veiculatórias de sua política econômica. Tampouco seriam úteis na hipótese 

de configurarem mera “reprodução”, com denominação diversa, das tradicionais 

autarquias. Verifica-se, portanto, que as agências reguladoras precisam dispor de 

meios de atuação, de poderes compatíveis com as funções que lhes foram 

outorgadas.68 

 

                                                 

65 Ibidem, p. 117. 
66 DI PIETRO, op. cit., p. 419. 
67BATISTA JÚNIOR, Márcio Roberto Montenegro. Agências reguladoras. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-

4862, Teresina, ano 19, n. 3883, 17 fev. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26712>. Acesso em: 16 

ago. 2019. 
68 CUÉLLAR, Leila. As agências reguladoras e seu poder normativo. São Paulo: Dialética, 2011, p. 126. 
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Assevere-se entretanto que ao editar atos normativos, as agências devem atentar para 

os limites aos preceitos constitucionais, ao sistema de tripartição dos poderes e aos princípios 

da administração pública. Além disso, as normas criadas devem ser da competência de cada 

entidade regulatória, de caráter infralegal, norteadas pelas especificidades de cada agente. 

Outra característica dos entes regulatórios é a atribuição para solução de conflitos, que pode 

ser entre os agentes regulados, entre estes e os usuários, ou ante ao poder público.  

Ensina Cuéllar: 

 

O poder de resolver questões é privilégio concedido às agências por suas leis 

instituidoras, que assegura a solução administrativa dos conflitos na esfera de cada 

agente. No entanto, a atividade julgadora trabalhada pelas entidades reguladoras tem 

caráter administrativo e não afasta do judiciário a apreciação do litígio.69 

 

Informa Batista Junior: 

 

Às agências são atribuídos o poder de arbitragem para compor conflitos que ocorram 

no seu âmbito de atuação, e das suas decisões não cabe apreciação ou revisão por 

outro ente da Administração Pública. Portanto, as decisões tomadas pelas agências 

têm força de coisa julgada administrativa, não tendo viabilidade os recursos 

interpostos diante de outras autoridades administrativas, ou ao Ministério ao qual o 

agente é vinculado, pois inexiste o vínculo hierárquico.70 

 

No ordenamento jurídico brasileiro é disposto o princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição, inserido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal/1988, e 

dessa forma as decisões administrativas tomadas pelas agências reguladoras são passíveis de 

apreciação judicial, cabendo à parte inconformada solicitar ao judiciário para avaliar seu 

conflito. 

Às agências reguladoras é atribuído o poder de fiscalizar o cumprimento da legislação 

do segmento econômico específico, as condições de como ocorre a prestação dos serviços e a 

exploração da atividade regulada. Essa fiscalização realizada pelos entes reguladores tem 

como propósito atentar para a obediência dos agentes regulados aos preceitos normativos, 

                                                 

69 CUÉLLAR, Leila. As agências reguladoras e seu poder normativo. São Paulo: Dialética, 2011, p. 129. 
70 BATISTA JÚNIOR, Márcio Roberto Montenegro. Agências reguladoras. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-

4862, Teresina, ano 19, n. 3883, 17 fev. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26712>. Acesso em: 16 

ago. 2019. 

https://jus.com.br/artigos/26712/agencias-reguladoras
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/2/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/2/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014
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sendo que este poder de fiscalizar está atrelado à observância do cumprimento das obrigações 

legais e regulatórias, procurando a preservação dos interesses sociais.  

Para Aragão: 

O fundamento da atividade fiscalizatória poderá, no entanto, variar segundo a 

agência seja (a) reguladora do serviço público, caso em que será um dever inerente 

ao Poder Concedente, (b) reguladora da exploração privada de monopólio ou bem 

público, quando o fundamento da fiscalização é contratual, ou (c) reguladora de 

atividade econômica privada, em que a natureza da fiscalização é oriunda do poder 

de polícia exercido pela agência, poder de polícia este que pode ser clássico ou 

econômico.71 

Na fiscalização dos atos, as agências devem ter atenção para a relação do fato ilícito 

com a punição prevista em lei, devendo levar em consideração o princípio constitucional da 

razoabilidade para a aplicação de sanções, bem como a observância do princípio da 

legalidade, que é o princípio base para o exercício da fiscalização pelos entes reguladores, 

devendo, ainda, garantir o atendimento aos princípios da motivação, da segurança jurídica, do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.  

No decorrer da fiscalização, a agência deve estar restrita aos atos indispensáveis à eficácia da 

fiscalização e ao interesse público.72 

A aplicação de sanções administrativas aos agentes que não cumprem os preceitos 

legais deve seguir uma graduação, associada ao ato contrário à lei e à vantagem alcançada 

pelo seu cometimento.  

A doutrina lista penalidades que variam segundo a gravidade do ato cometido, 

podendo ser aplicado multas até a revogação da licença de concessão para o exercício da 

atividade.73 

Neste aspecto as agências reguladoras são entes responsáveis pela concessão, 

permissão, autorização, fiscalização e regulação dos serviços públicos prestados por terceiros, 

                                                 

71  ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio 

de Janeiro: Forense, 2005, p. 317. 
72 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio 

de Janeiro: Forense, 2005, p. 318. 
73 BATISTA JÚNIOR, Márcio Roberto Montenegro. Agências reguladoras. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-

4862, Teresina, ano 19, n. 3883, 17 fev. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26712>. Acesso em: 16 

ago. 2019. 
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não tendo competência para criar normas que tratem de matérias constitucionalmente 

definidas. 

 

2.3. As Agências Reguladoras nos Estados Unidos 

 

O surgimento do direito administrativo nos Estados Unidos ocorreu em virtude da 

necessidade de atuação crescente do Estado na área social e econômica, notadamente através 

das agências. Costuma-se dizer, por isso, que o direito administrativo norte-americano é 

basicamente o “direito das agências”.74 

Informa Rafael Oliveira: 

 

Em verdade, o Direito Administrativo norte-americano não pode ser 

considerado, ao contrário do francês, como um Direito Administrativo 

revolucionário. O surgimento deste ramo do direito nos Estados 

Unidos ocorre em virtude da necessidade de atuação crescente do 

Estado na área social e econômica, notadamente através das agências. 

Costuma-se dizer, por isso, que o direito administrativo norte-

americano é basicamente o “direito das agências”.75 

Na precisa lição de Cass Sustein, a “agência reguladora moderna”, notadamente após o 

New Deal, “foi o resultado em larga medida da profunda insatisfação com a ordem privada do 

sistema da common law e a distribuição original dos poderes institucionais”.76 

Na época da Grande Depressão no ano de 1929, os Estados Unidos utilizou-se do modelo das 

agências reguladoras para promover uma forte intervenção na ordem econômica e social 

buscando a correção das falhas do mercado através de práticas especializadas na atuação 

estatal, pois reconhecia-se que a ampla discricionariedade técnica e o controle judicial sobre 

                                                 

74 Oliveira Rafael Rezende Carvalho – Revista EMERJ – v. 12, N 47, 2009. 
75 CARBONELL, Eloísa; MUGA, José Luis. Agências y procedimiento administrativo em Estados Unidos de 

América, Madri: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1996. Apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 

Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e 

outras formas, 5ª edição, São Paulo: Atlas, 2005, p. 196. Apud OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende - 

O Modelo Norte-Americano de Agências Reguladoras e sua Recepção pelo Direito Brasileiro 

- Revista da EMERJ, v. 12, nº 47, 2009. P. 161. 
76 SUSTEIN, Cass R. “O constitucionalismo após o New Deal”. In: MATTOS, Paulo (Coord.). Regulação 

econômica e democracia: o debate norte-americano, São Paulo: Editora 34, 2004, p. 143. 
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os atos das agências era restrito, amenizando a influência política na regulação de setores 

sensíveis, com previsão de estabilidade aos dirigentes. 

Em 1946 foi promulgada a Lei de Procedimento Administrativo (Administrative 

Procedure Act – APA), responsável pela uniformização do procedimento decisório, 

estabelecendo dois tipos de procedimentos: rulemaking (normas gerais baixadas pelas 

agências) e adjudication (atos individuais). Isso conferiu maior garantia aos cidadãos, uma 

vez que os atos das agências poderiam ser considerados ilegais pelos tribunais, caso 

desobedecida a Lei de Procedimento. 

Os EUA utilizaram-se do modelo das agências reguladoras para promover uma 

intervenção enérgica na ordem econômica e social, corrigindo as falhas com a especialização 

da atuação estatal (reconhecia-se ampla discricionariedade técnica e o controle judicial sobre 

os atos das agências era restrito), neutralizando/amenizando a influência política na regulação 

de setores sensíveis.77 

            Apesar da sua importância para o funcionamento do Estado nos EUA, as agências 

reguladoras não são mencionadas pela Constituição norte-americana ou por qualquer uma de 

suas emendas, não havendo qualquer previsão para o seu funcionamento no texto 

constitucional, nem mesmo de forma indireta. Assim, nos EUA, todas as agências reguladoras 

são previstas, e criadas, pelo texto infraconstitucional.78 

O estudo do direito regulatório e do papel das agências é designado na doutrina norte-

americana como Administrative Law (Direito Administrativo Regulatório).79 

O principal objetivo da regulação nos EUA deixou de ser exclusivamente direcionada 

a questões econômicas, como regulação de preços e barreiras de entrada, passando a abranger 

temas como a defesa do meio-ambiente, proteção à saúde e normas de segurança. Esta 

tendência foi expressamente incluída no Consenso de Washington. Essa nova direção da 

regulação teve início já na década de 70, com a criação de diversas agências reguladoras com 

papéis institucionais afetos à segurança e à proteção do meio-ambiente, como a criação da 

EPA - Environmental Protection Agency (Agência de Proteção ao Meio Ambiente), em 1970; 

da National Highway Traffic Safety Comission (Comissão Nacional de Segurança no Tráfego 

                                                 

77 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende - O Modelo Norte-Americano de Agências Reguladoras e sua 

Recepção pelo Direito Brasileiro - Revista da EMERJ, v. 12, nº 47, 2009 – p. 161. 
78 Lima Gustavo Augusto Freitas –  Artigo https://jus.com.br/artigos/22159/agencias-reguladoras-nos-eua-e-

consideracoes-sobre-o-direito-comparado. Acesso em 05.11.2019. 
79 Idem 
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Rodoviário), também em 1970; da  Consumer Product Safety Comission (Comissão de 

Segurança e Proteção ao Consumidor), em 1972; da Mine Safety and Health Administration 

(Administração da Segurança e Saúde das Minas), em 1973; e da Nuclear Regulatory 

Comission (Comissão de Regulação Nuclear), em 1975.  

Atualmente as agências reguladoras dos EUA continuam sendo submetidas ao controle 

político por parte do Presidente e do Congresso, bem como a um ativo controle judicial.80 

A regulação nos EUA vem sendo sujeita a idas e vindas, particularmente influenciadas 

pelas crises econômicas. Em momentos de maior prosperidade financeira o poder das 

agências tende a ser encolhido, sendo fortalecido nos momentos de crise.81 

A criação das agências reguladoras com os poderes inerentes aos seus reais objetivos 

foi alvo de crítica na doutrina norte-americana quanto a independência de atuação, onde se 

exigia uma maior controle político, uma fomalidade nos procedimentos e controle judicial dos 

atos praticados. 

Neste sentido pontua Lima: 

 

Um ponto que pretendemos ressaltar é que uma grande quantidade dos textos 

clássicos da doutrina norte-americana foi escrita na década de 1950 e 1960, como as 

obras já referidas de Louis L. Jaffe, Kenneth Culp Davis, James M. Landis e Frank 

E. Cooper. Estes textos foram elaborados numa época na qual prevalecia a ideia de 

que as agências eram, ou deveriam ser, independentes do controle político. É 

razoável se supor que os estudos clássicos tenham influenciado a doutrina norte-

americana e estrangeira, perpetuando de certa forma a noção de que as agências 

reguladoras seriam independentes. Esta noção, todavia, está em descompasso com o 

debate político da década de 1970 e 1980 e com a prática administrativa 

contemporânea nos EUA. A doutrina norte-americana mais recente, por outro lado, 

já trata a questão de forma diversa, registrando a existência do controle político e 

judicial sobre os atos das agências e referindo-se de forma mais crítica à suposta 

independência dessas agências.82 

 

Registre-se dessa forma que a doutrina americana defendia que nem todas as agências 

possuíam independência na prática de seus atos regulatórios, pois haviam dez agências com 

                                                 

80 Lima Gustavo Augusto Freitas –  Artigo https://jus.com.br/artigos/22159/agencias-reguladoras-nos-eua-e-

consideracoes-sobre-o-direito-comparado. Acesso em 05.11.2019. 
81 Idem 
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plena independência porque o Congresso através da respectiva lelgislação de criação limitava 

a possibilidade do Presidente de destituir os seus dirigentes e conselheiros. Ressalte-se que 

duas dessas agências foram extintas nos anos 80 e 90, restando na atualidade oito agências 

federais com essa característica de plena indenpendência mesmo considerando que o termo 

seja corretamente usado de forma generalizada para designar as agências reguladoras norte-

americanas.  

Neste sentido acrescenta Lima: 

 

Todavia, mesmo em relação às agências tradicionalmente independentes, a doutrina 

norte-americana contemporânea aponta que a restrição à demissão ad nutum dos 

seus dirigentes não implica dizer que o Presidente não possa exercer algum tipo de 

controle político ou mesmo influenciar às suas políticas. Tal influência pode ser 

feita, por exemplo, através do controle orçamentário; da reorganização da estrutura 

administrativa; da influência pessoal sobre os conselheiros e dirigentes por ele 

nomeados; ou por meio da sua representação judicial, eis que, como regra, essas 

agências são representadas em juízo pelos procuradores do Departamento de Justiça 

(Department of Justice), órgão subordinado ao Presidente, por intermédio do 

Advogado-Geral (Attorney General). 

 

Pode-se concluir que as agências reguladoras norte-americanas não possuem com 

característica elementar a independência na prática de seus atos regulatórios, mas sim por 

concentrarem as funções executivas, legislativas (rulemaking) e judiciais (adjudication), de 

forma similar ao modelo adotado no Brasil, e, mesmo diante de divergências doutrinárias 

quanto a plena independência na atividade regulatória há que se condiderar um ponto de 

convergência em ambos os modelos, brasileiro e norte-americano, que é o controle judicial da 

discricionariedade técnica dos atos regularórios, podendo haver ou não a deferência quanto a 

decisão proferida pela agência, consoante se verificará a seguir com o estudo da doutrina 

Chevron e sua aplicação no controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

 

CAPÍTULO 3: DEFERÊNCIA JUDICIAL  - DOUTRINA CHEVRON 

Neste capítulo será abordada a Doutrina Chevron como deferência judicial do atos 

regulatórios, sua origem na Suprema Corte dos EUA, bem como, outras deferências judiciais 

no sistema norte-americano. 
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3.1.Deferência Judicial dos Atos Regulartórios 

 

Tem-se que o sentido etimológico de deferência de origem francesa (déférence), se 

refere a um ato que denota respeito, zelo, atenção, e quando se fala em deferência judicial  

vislumbra-se da tendência de manutenção de uma decisão proferida pelo executivo, e mais 

especificamente da preservação pelo judiciário do ato administrativo praticado por uma 

agência reguladora considerando a denominada discricionariedade técnica.  

A teoria da deferência tem sua origem no direito norte-americano, notadamente com a 

doutrina Chevron, onde se procurou prestigiar os atos das agências reguladoras porquanto 

possuíam teor emimentemente técnico, e assim tem ocorrido no Brasil como um Estado 

Democrático de direito com crescente atuação social e política do poder judiciário quanto ao 

controle das ações da administração pública, valendo-se de doutrinas e teorias trazidas de 

outros sistemas alienígenas, como as decisões proferidas pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos 

No Brasil apregoa-se em razão de preceito constitucional a inafatabilidade da 

jurisdição fazendo exsurgir o controle judicial dos atos administrativos mesmo quando o 

objeto alcança a discricionariedade e o mérito administrativos para se fazer analisar a 

proporcionalidade e a razoabilidade do ato. 

Quando o controle judicial incide sobre atos praticados por agências reguladoras, a 

oponibilidade da discricionariedade à revisão judicial é ampliada na discricionariedade 

técnica que restringe a revisão judicial dos atos regulatórios impomdo uma deferência judicial 

às interpretações administrativas em suas múltiplas manifestações presvistas em lei como 

resoluções e instruções normativas. 

Esse modelo de revisão assemelha-se bastante ao modelo americano de revisão 

judicial das decisões agências, sintetizado, notadamente, na doutrina Chevron. Ele não é o 

único: a Suprema Corte Americana (SCOTUS) definiu inúmeras doutrinas que definem o 

alcance da deferência que Tribunais devem atribuir às decisões das agências para distintas 

situações interpretativas.83 

Consoante análise de Jordão: 

                                                 

83
SEPULVEDA, Antônio – Revisitando a Deferência às Agêncis Reguladoras - 
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A “teoria da deferência” corresponde à tese segundo a qual a autocontenção seria 

conveniente. No caso específico do controle judicial, o argumento em favor da 

deferência seria o seguinte: Como a matéria regulatória é tecnicamente complexa, a 

deferência judicial às decisões das agências reguladoras transmitiria a ideia de 

respeito judicial a uma instituição comparativamente mais bem adaptada para 

enfrentá-la (tanto em função da natureza da sua atuação diuturna, como em função 

do seu maior aparelhamento institucional). Além disso, veicularia a intenção de não 

prejudicar a coerência e a dinâmica da política regulatória da autoridade 

administrativa. Dito de outro modo, a justificativa do controle judicial deferente às 

decisões das agências reguladoras reside, de um lado, na inadequação subjetiva e 

objetiva dos tribunais para a regulação; de outro, no prejuízo que a sua intervenção 

pode causar à política regulatória das agências. 

 

Como explica  Pavan: 

 

Mesmo nos Estados Unidos da América, precursor do controle de 

constitucionalidade de atos normativos, em que se fala em supremacia judiciária e 

em que os magistrados gozam de elevada autoridade social, foram criados limites à 

intervenção do Poder Judiciário na conduta levada a efeito pelo poder público, como 

a teoria da deferência dos tribunais à administração (judicial deference to 

administrative) em relação a atuação das agências administrativas, segundo a qual as 

cortes devem observar, com especial deferência, as considerações jurídicas da 

Administração nos atos por ela praticadas, e a doutrina das questões políticas 

(political questions doctrine), preocupada com os limites à intervenção judicial em 

situações em que normas constitucionais impõem restrições aos governos eleitos ou 

estabelecem definições afirmativas das liberdades individuais.84 

 

Deve-se ressaltar que ser deferente não significa, necessariamente, manter a decisão de 

uma agência reguladora. Decisões irrazoáveis85 podem vir a ser anuladas sem que isso resulte 

em uma postura intrusiva dos tribunais. Além disso, é possível que uma orientação deferencial 

se extraia da delimitação do controle aos aspectos formais das decisões administrativas 

                                                 

84 PAVAN, Luiz Henrique Miguel, Notas sobre a Revisão Judicial Dos Atos Administrativos no Direito Norte-

Americano e Sua Aplicação na Jurisprudência Stual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça http://www.advocaciageral.mg.gov.br/images/stories/downloads/revistajuridica/revistajuridica2008/2018-

revista-age-artigo10.pdf =- Acesso em 18.10.2019. 
85 Considera-se uma decisão irrazoável o ato regulatório que resultante de uma interpretação de um conceito 
ambíguo existente em uma lacuna da lei não se revelou adequado aos preceitos e princípios constitucionais. 
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controladas. A anulação, por exemplo, de atos proferidos fora da esfera de competências 

atribuídas pelo legislador à autoridade administrativa não representa uma forma de controle 

que importe numa atitude contrária àquela defendida pela teoria da deferência. O mesmo se 

diga em relação à decisões judiciais que invalidem a conduta da agência reguladora por 

inobservância às garantias processuais (devido processo legal, do contraditório, da ampla 

defesa) ou a um dever de motivação adequada.86 

Neste sentido tem-se que a aplicação de um controle judicial deferente sobre decisões 

das agências reguladoras veicula a compreensão de que matérias tecnicamente complexas 

devem ser definidas prioritariamente pelas autoridades administrativas especializadas e aos 

tribunais caberia apenas uma revisão relativamente superficial. 87 

 A teoria da deferência tem recebido considerável importância no sistema jurídico 

brasileiro, mormente pela sua aplicação em recentes pronunciamentos judiciais demonstrando  

ser possível a inserção da doutrina norte- americana no direito brasileiro com perspectiva de 

se estender a outros processos de controle de atos administrativos, notadamente aos atos 

regulatórios que se econtram sob elevado grau de tecnicidade. 

Na presente pesquisa objetivou-se analisar a inserção da teoria da deferência no direito 

brasileiro, especificamente quanto a aplicação da doutrina Chevron nos controles de atos 

administrativos regulatórios pelo Supremo Tribunal Federal fazendo-se um recorte com a ADI 

4.874.  

 

3.2. Doutrina Chevron e outras deferências judiciais 

 

A Doutrina Chevron surgiu de precedente no direito Norte Americano, onde com a 

implementação de vários programas por Franklin Delano Roosevelt, entre 1933 e 1937, 

denominado New Deal, houve criação das agências reguladoras pelo Congresso norte-

americano com o objetivo de que não sofressem interferência política e tivessem uma técnica 

setorial para gerir as indústrias de uma forma plenamente científica, levando a um avanço 

cada vez maior na regulamentação da atividade econômica, mas, também fez com que 

surgissem muitos litígios fomentados por empresas que desafiaram a regulamentação, 

                                                 

86 JORDÃO, Eduardo, TOLEDO, Renato Cabral Junior,, A Teoria da Deferência e a Prática Judicial: Um estudo 

empírico sobre o controle do TJRJ à AGENERSA -  4 JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES 2 (2018) 

Revista Estudos Institucionais, v. 4, n. 2, p. 537-573, 2018 -  
87 Ibidem 
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surgindo destarte o entendimento da Suprema Corte quanto a constitucionalidade das agências 

e regulamentos do chamado new deal, principalmente com a criação da lei de Procedimento 

Administrativo (APA) em 1946 aprovada como um acordo entre interesses das emrpesas e do 

Poder Exetcutivo, e, na sequência desses fatos surgiram várias doutrinas estabelecidas pelos 

tribunais confirmando os atos da agências reguladoras levando-se em consideração a 

predominante experiência e especialização nas atividades reguladas, e uma dessas doutrinas é 

a doutrina Chevron em decisão proferida pela Suprema Corte Americana. 

O precedente Chevron versus Natural Resources Defense Council envolveu a disputa 

sobre a definição do que seria a terminologia “fonte estacionária”, critério determinado pelo 

Clean Air Act como elemento central para que se verificasse e quantificasse o limite de 

emissão de poluentes de determinada companhia, mas não definido legalmente. Em sua 

interpretação, a Environmental Protection Agency (EPA) (agência federal de proteção 

ambiental norte americana) definiu a expressão a partir de um conceito de “bolha”, ao dizer 

que “fonte estacionária” se tratava de certa planta industrial como um todo. Desse modo, ela 

possibilitava que as empresas aumentassem a emissão de poluentes em uma atividade da 

planta, desde que esta fosse compensada pela redução em outro setor da mesma fábrica.88 

Tal entendimento foi questionado pelo Natural Resources Defense Council(NRDC), 

órgão atrelado à defesa do meio ambiente. Para o NRDC, a legislação, ao procurar reduzir a 

emissão de poluentes e melhorar a qualidade do ar de cidades americanas, não tinha uma 

definição tão abrangente de “fonte estacionária” que possibilitasse às empresas aumentar sua 

emissão em certa atividade – mesmo que compensada pela queda em outra.89 

Em 1984 a Suprema Corte dos EUA decidiu o caso Chevron U.S.A., Inc. v. Nautral 

Resources Defense Council. In., 467 U.S. 837 (1984), que se tornou a mais citada decisão 

envolvendo o direito administrativo de todos os tempos no judiciário norte-americano, 

firmando o seguinte entendimento: 

 

Quando uma corte revisa a interpretação da agência do estatuto que ela administra, 

ela é confrontada por duas questões. Primeiro, sempre, é a questão se o Congresso se 

manifestou diretamente sobre a questão especificamente em debate. Se a intenção do 

                                                 

88 PEREIRA NETO, Caio Mário S.; LANCIERI, Filippo; ADAMI, Mateus. O diálogo institucional das agências 

reguladoras com os poderes executivo, legislativo e judiciário: uma proposta de sistematização. In: SUNDFELD, 

Carlos; ROSILHO, André (Orgs.). Direito da regulação e políticas públicas. v. 1. São Paulo: Malheiros, 2014, 

p. 176. 
89Ibidem, p. 177. 
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Congresso é clara, este é o fim do assunto; para a corte, bem como para a agência, 

devem dar efetividade à intenção enequívoca expressada pelo Congresso.  Se, no 

entanto, a corte determina que o Congresso não abordou diretamente a questão 

específica em debate, a corte não impõe simplesmente a sua própria interpretção 

administrativa. Pelo contrário, se o estatuto é omisso ou ambíguo no que diz respeito 

ao assunto específico, a questão para a corte é se a resposta da agência é baseada em 

uma interpretação admissível do estatuto. 

O poder de uma agência administrativa de administrar um programa [...] criado pelo 

Congresso necessariamente requer a formulação de políticas e a elaboração de regras 

para preencher qualquer lacuna deixada, implícita ou explicitamente, pelo 

Congresso.  Se o Congresso explicitamente deixou uma lacuna para a agência 

preencher, há uma delegação expressa de competência (authority) para a agência 

elucidar uma disposição específica do estatuto pela regulamentação. Às vezes, a 

delegação legislativa a uma agência sobre uma questão em particular é implícita em 

vez de explícita. Neste caso, a corte não pode substituir sua própria interpretação de 

uma disposição legal no lugar de uma intrepretação razoável feita pelo administrador 

de uma agência.90 

 

Este trecho da sentença resume o que se tornou conhecido como o teste Chevron de 

duas etapas. A primeira etapa é determinar se o texto da lei a ser interpretado é ambíguo, ou 

se o significado a disposição e claro, utilizando-se ferramentas tradicionais de interpretação 

legal. Se o sentido da disposição é claro, esse é o fim da questão, e o tribunal declara o 

significado claro da lei. Se, no entanto, após o uso de ferramentas tradicionais de intrepretação 

da lei, o significado da disposição não pode ser considerado claro, mas sim permanece 

ambíguo, em seguida, o tribunal vai para a segunda etapa.  A segunda etapa é determinar se a 

interpretação da agência é razoável ou admissível, ou se a interpretação está fora do âmbito de 

ambigüidade da disposição legal. Se a interpretação que a agência faz é razoável ou 

admissível, o tribunal mantém a interpretação da agência, mesmo que ele (tribunal) entenda 

que não se trata da melhor interpretação.91 

No julgamento o tribunal deve verificar se a aplicação da doutrina Chveron se revela 

como a mais adequada. Podem ser citadas como exemplos as seguintes hipóteses: 1. Se a 

interpretação é feita pela primeira vez pela agência no âmbito de um litígio em que ela é parte; 

                                                 

90 William F. Funk e Richard H. Seamon, Administrative Law, p. 275 apud SILVEIRA, Andre Bueno – Doutrina 

Chevron no Brasil: uma alternative à insegurança jurídica – RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 275, P. 109-146, 2017. 
91 idem 
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2. Se a agência que faz a interpretação não é a agência responsável pela “administração” total 

ou parcial, da lei, no sentido de ter poder normativo e de julgamento (poder de polícia). Tais 

situações podem caracterizadas como uma necessidade de determinação inicial se o 

Congresso, mesmo se a lei é ambígua, teve a intenção de que os tribunais prestassem 

deferência às interpretações da lei feita pelas agências. Alguns chamam esse momento de 

“Etapa Zero Chevron”.92 

Infere-se portanto da essência da doutrina Chevron que os atos praticados pela 

agências reguladoras em que houve o efetivo respeito ao contraditório e à ampla defesa, e a 

decisão for razoável ou admissível, tal decisão proferida em esfera administrativa deverá ser 

mantida em eventual contole judicial considerando a capacidade técnica e altamente 

especializada dos agentes reguladores. 

Assevere-se entretanto que a deferência judicial aos atos admdinistrativos regularórios, 

em razão da tecnicidade específica ao setor regulado empreendida na decisão, não fazem com 

que as decisões das agências reguladoras sejam dotadas de insidicabilidade, ou imume a 

críticas ou controle judicial, sendo certo que a discricionariedade científica apenas impõe, ou 

deveria impor,  um limite na atuação do judiciário. 

Oportuno ressaltar a existência de outras doutrinas surgidas no direito norte-americano 

utilizadas no controle judicial dos atos praticados pela agêncais reguladoras, podendo-se dizer 

que se assemelham muito com a Doutrina Chevron. 

Podemos citar a Doutrina Semiole Rock, que criou um controle diferenciado das 

decisões das agências, porquanto não se analisa o ato em relação a interpretação de preceitos 

legais, mas sim em relação a normas elaboradas pelas próprias agências.  

Originalmente, esse padrão foi estabelecido no caso Bowles v. Semiole Rock & Sand 

Co., 325 410 (1945), muito antes de Chevron. Nesse caso, a Suprema Corte afirmou que, 

quando confrontado com a necessidade de interpretar um regulamento administrativo, o 

tribunal deve necessariamente olhar na interpretação administrativa do regulamento se o 

siginificado das palavras usadas gera dúvida. A intenção do Congresso ou os princípios da 

                                                 

92 SUSTEIN, Cass R. Chevron step zero. Virginia Law Review. V. 92, n. 2, abr. 2006 apud SILVEIRA, Andre 

Bueno – Doutrina Chevron no Brasil: uma alternative à insegurança jurídica – RDA – Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 275, P. 109-146, 2017. 
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Constituição em algumas situações podem ser relevantes em um primeiro momento na 

escolha entre várias interpretações. Mas o critério final é a interpretação administrativa, que se 

torna o peso controlador (controlling wight) a menos que ela seja claramente errônea ou 

inconsistente com o regulamento. Assim, em primeiro lugar, deve-se olhar para a linguagem 

do próprio regulamento. Se ela é clara, esse é o fim do assunto. Se, no entanto, a linguagem é 

ambígua, em seguida, o tribunal verifica se a constituição ou a lei torna uma determinada 

interpretação inadequada. Finalmente, se houver uma interpretação administrativa não 

descartada pela Constituição ou pela lei, essa interpretação é dominante a menos que seja  

claramente errônea ou inconsitente com o regulamento. Esse “claramente errônea ou 

inconsistente com o regulamento” carrega uma grande semelhança com a deferência Chevron 

a uma interpretação razoável ou admissível da agência. O que veio a ser conhecido como a 

Doutrina Semiole Rock foi reafirmado em Auer v. Robbins, 519 U.S. 452 (1997), bem depois 

da Chevron.93 

Outra doutrina utilizada no controle judicial dos atos regularórios pela Suprema Corte 

norte-americana é a deferência Auer, que diferentemente da Doutrina Chevron cuja análise 

dos atos regulatórios é feita em relação a preceitos legais, onde os tribunais mantêm 

interpretações de agências de regulamentos ambíguos, a menos que essas interpretações sejam 

claramente erradas ou inconsistentes com o regulamento, ou seja, a deferência Auer se aplica 

apenas à interpretação de uma agência da ambigüidade  de seu próprio regulamento. 

A SCOTUS revisitou seus parâmetros de deferência judicial em Kisor v. Wilkie, um caso no 

qual o autor James Kisor pedia ao Tribunal que anulasse os precedentes Auer e Seminole 

Rock. Ao contrário de Chevron, que trata das interpretações de leis ambíguas pelas 

agências, Auer e Seminole Rock recomendam que os Tribunais sejam deferentes às 

interpretações razoáveis realizadas pelas agências de suas próprias normas ou regulamentos 

ambíguos. Um overruling de Auer, no entanto, poderia afetar a Doutrina Chevron e prejudicar 

o poder interpretativo das agências de maneira mais ampla. Ambas as decisões orientam que 

Tribunais sejam deferentes à interpretação de uma agência: à interpretação de regulamentos 

                                                 

93 William F. Funk e Richard H. Seamon, Administrative Law, p. 275 apud SILVEIRA, Andre Bueno – Doutrina 

Chevron no Brasil: uma alternative à insegurança jurídica – RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 275, P. 109-146, 2017. 

https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-15_9p6b.pdf
http://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep519/usrep519452/usrep519452.pdf
http://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep325/usrep325410/usrep325410.pdf
http://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep325/usrep325410/usrep325410.pdf
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da própria agência, como em Auer; ou à interpretação de uma lei ambígua do setor regulado, 

como em Chevron.94 

Assim, a doutrina Auer vai além da doutrina Chevron, pois nesta o órgão regulador 

dava interpretação válida ao comando legislativo, enquanto naquela foi permitida que o 

próprio órgão regulador desse interpretação de previsões regulatórias, no caso de elas serem 

vagas ou imprecisas, o que expande a deferência administrativa então disposta pelo caso 

Chevron, evitando assim que o Judiciário interfira nas decisões das agências reguladoras, 

desde que possíveis dentro do arcabouço interpretativo, resguardando a discricionariedade 

interna do ente regulador.95 

Oportuno ainda a citação da doutrina Chenery que estabelece que as Cortes devem, ao 

reverem a determinação que uma agência está autorizada a fazer, julgar a propriedade de tal 

ação unicamente pelos motivos invocados pela agência.  Destacam-se duas decisões 

proferidas pela Suprema Corte norte-americana que cuidam da doutrina Chenery, onde em 

ambos os casos envolveram ações propostas pela Chenery Corporation contra a Securities and 

Exchange Comission – SEC (Comissão de Valores Monetários) e foram julgados pela 

Suprema Corte em, respectivamente, 1943 (318 U.S. 80) e 1947 (332 U.S. 194).96 

A companhia da utilidade pública chamada Federal Water Service Corporation 

(Companhia Federal de Serviços da Água), registrada sobre o PUHCA, decidiu se 

reorganizar. O primeiro plano de reorganização foi negado pela SEC, o que motivou a 

confecção de novos planos de reorganização, sendo aprovado o quarto plano, com objeções de 

executivos, diretores e acionistas controladores.97 

A SEC (que não amparou sua decisão no PUHCA) entendeu que as ações 

preferenciais da companhia que haviam sido adquiridas por executivos e diretores enquanto 

                                                 

94 Sepulveda Antonio - https://interfases.legal/2019/08/09/indicacoes-suspensas-de-membros-do-cade-afetam-

negocios-no-pais/ - Em 10/10/2019. 
95 VENTURA RODRIGUÉZ. M. E.. Deferencia y discrecionalidad, control judicial y el debilitamiento del 

Poder Ejecutivo en el Derecho administrativo. 2005. 295 f. Tese (Doutorado) – Universidad Carlos III, Madrid. 

2005. Apud Rodrigo Parente Paiva Bentemuller, Poder Judiciário e deferência administrativa: o caso Fator GSF 

Judiciary and Judicial Deference: The GSF Factor Case,    

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-Dir-Set-Regulat_v.4_n.1.02.pdf - Acesso 03/03/2020. 
96 STACK, Kevin M. The Constitutional Foundations of Chenery. The Yale Law Journal, 116: 952, 2007. p. 

960. Apud PAVAN, Luiz Henrique Miguel. Notas sobre a revisão judicial dos atos administrativos do direito 

norte americano e sua aplicação na jurisprudência atual do STF e STJ. Direito Público: Revista Jurídica da 

AdvocaciaGeral do Estado de Minas Gerias, Belo Horizonte, v.15, n.1, jan./dez., 2018. p. 175-200. 
97 Ibidem – p. 961 
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os planos para a reorganização da empresa estavam submetidos à SEC não seriam convertidos 

em ações da empresa reorganizada, como iria ocorrer com todas as outras ações preferenciais, 

mas seriam entregues a custo acrescido de juros. Parte dos funcionários, diretores e acionistas 

da empresa processaram a SEC. A SEC baseou essa proibição apenas nos princípios da 

equidade judicialmente estabelecidos, concluindo que as operações envolvendo ações iriam 

violar os deveres de responsabilidade.98 

A Suprema Corte concluiu, no primeiro precedente (Chenery I), que a leitura da 

common law pela SEC foi incorreta. A corte sugeriu que a SEC tinha o poder de proibir essas 

vendas como um exercício dos poderes administrativos sobre o manto da PUHCA. No 

entanto, lastreado na regra de que os tribunais não podem sobrepor a ordem da agência em 

bases distintas daquelas utilizadas pela agência, a corte reverteu a decisão da SEC, 

sustentando que: “uma ordem administrativa não pode ser sustentada a menos que os motivos 

pelos quais a agência agiu no exercício de seus poderes sejam aqueles sobre os quais sua ação 

pode ser sustentada.”99 

Após a citada decisão da Suprema Corte, a agência reanalisou a questão e chegou à 

mesma conclusão quanto à proibição da negociação de ações pelos executivos e diretores, 

mas, agora, baseou sua ação no exercício dos poderes administrativos previstos no PUHCA. 

Os oficiais da empresa processaram novamente a SEC (Chenery II) e, agora, a Suprema Corte 

manteve a ordem da agência.100 

As decisões de Chenery, portanto, deixam claro que importa tanto quem articula a 

base legalmente suficiente para sustentar a decisão final da agência quanto sua justificativa. A 

questão não é meramente se a ação final da agência é possível, mas se a agência ofereceu uma 

explanação válida para sua ação.101 

                                                 

98 ibidem 
99 Suprema Corte dos Estados Unidos da América. 318 U.S. 80, 1943. Apud STACK, Kevin M. 

The Constitutional Foundations of Chenery. The Yale Law Journal, 116: 952, 2007. p. 960. Apud PAVAN, Luiz 

Henrique Miguel. Notas sobre a revisão judicial dos atos administrativos do direito norte americano e sua 

aplicação na jurisprudência atual do STF e STJ. Direito Público: Revista Jurídica da AdvocaciaGeral do Estado 

de Minas Gerias, Belo Horizonte, v.15, n.1, jan./dez., 2018. p. 175-200. 
100 STACK, Kevin M. The Constitutional Foundations of Chenery. The Yale Law Journal, 116: 952, 2007. p. 

961. Apud PAVAN, Luiz Henrique Miguel. Notas sobre a revisão judicial dos atos administrativos do direito 

norte americano e sua aplicação na jurisprudência atual do STF e STJ. Direito Público: Revista Jurídica da 

AdvocaciaGeral do Estado de Minas Gerias, Belo Horizonte, v.15, n.1, jan./dez., 2018. p. 175-200. 
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Verifica-se portanto que  jurisprudência norte-americana suscitada aponta a existência 

de duas grandes limitações a doutrina Chenery. Primeiro, Chenery não se aplica quando a 

revisão judicial da interpretação ou da decisão da agência envolve uma lei que o Congresso 

não conferiu o poder regulatório a esta agência. Assim, as cortes rejeitaram a invocação de 

Chenery quando a agência interpreta o Federal Administrative Procedure Act -APA, o 

National Environmental Policy Act - NEPA e o Privacy Act, porque são leis cuja 

regulamentação não é cominada a nenhuma agência específica. Em segundo lugar, Chenery 

não pode ser evocada quando a ação da agência é obrigatória pela lei, hipótese em que os 

tribunais não devem aplicar a doutrina, porque a agência somente pode chegar a uma 

conclusão possível sobre a lei.102 

Oportuno ainda mencionar a  deferência de Skidmore, nomeada em virtude da decisão da 

Suprema Corte norte-americana de 1944 no caso Skidmore v. Swift & Co e desenvolvida no caso 

Christensen v. Harris County de 2000. A deferência Skidmore permite que a corte anua com a 

interpretação da agência a respeito da legislação sob sua tutela de acordo com a capacidade dessa 

agência de demonstrar um raciocínio persuasivo para tanto no caso. Enquanto a deferência da 

Chevron está ligada à regulamentação da agência, a deferência de Skidmore está relacionada as 

interpretações levadas a efeito pela agência. Conforme a decisão de Skidmore v. Swift & Co, o 

julgamento em certo caso particular dependerá da profundidade do pronunciamento da agência, da 

validade do raciocínio desse argumento, de sua consistência com pronunciamentos anteriores e 

posteriores e de todos fatores que dão poder para persuadir, se faltar o poder para controlar.103 

No contexto da lei administrativa, é um princípio de revisão judicial das ações da 

agência reguladora que se aplica quando um tribunal federal cede à interpretação de uma 

agência federal de um estatuto administrado pela agência de acordo com a capacidade da 

agência de demonstrar raciocínio persuasivo. 

Verifica-se dessa forma que a justificativa para Doutrina Chevron, bem como, das 

citadas doutrinas, seria de que as agências representam órgãos técnicos, capazes de verificar 

minunciosamente e com maior expertise as áreas nas quais operam, o que justificaria sua 

                                                 

102 STACK, Kevin M. The Constitutional Foundations of Chenery. The Yale Law Journal, 116: 952, 2007. p. 

960. Apud PAVAN, Luiz Henrique Miguel. Notas sobre a revisão judicial dos atos administrativos do direito 
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prevalência sobre o juiz generalista. Muito embora, as agências não respondam diretamente à 

sociedade, por meio de eleições, o Poder Executivo ao qual estão vinculadas, o faz. Dessa 

forma, é justo que o Judiciário não simplesmente substitua o julgamento da agência pelo seu, 

mas, sim, que se garanta determinada deferência às decisões de política pública destes órgãos, 

desde que entendidas como razoáveis.104 

Na Doutrina Chevron a Suprema Corte assentou que, com relação ao controle judicial 

(judicial review) da construção que uma agência faz dos termos constantes na lei por ela 

aplicada, se o legislador não tratou diretamente do tema, a questão para o tribunal é se 

resposta da agência se baseia em uma construção admissível do disposto na lei. No voto 

condutor, o Justice Stevens assentou o que viria a ser chamado de “doutrina Chevron”. 

Segundo ele, quando uma corte revisa (no sentido de judicial review) uma construção que 

uma agência faz da lei que ela aplica, se vê diante de duas questões. A primeira delas é se a lei 

tratou diretamente da matéria em questão, ou seja, se a intenção do Congresso é clara com 

relação ao tema. Se a resposta é sim, o caso está encerrado: tanto a Corte quanto a agência 

devem efetivar a intenção expressa pelo legislador. Se a corte constata que o legislador não 

tratou direta e precisamente da matéria, não deve simplesmente impor sua própria 

interpretação do texto da lei (a expressão utilizada é its own construction on the statute), a 

qual seria necessária na ausência de uma interpretação oriunda da administração pública.105 

Importante ressaltar que, para o primeiro passo do raciocínio, o voto condutor do Justice 

Stevens faz extensa e minuciosa análise da história legislativa das emendas de 1977 ao Clean 

Air Act, citando e transcrevendo expressamente diversos documentos, em especial os 

relatórios das comissões das duas casas, Câmara e Senado. Convém transcrever o trecho em 

que a posição do Corte com relação ao primeiro passo do raciocínio, no sentido de que não se 

poderia extrair do texto da lei o conceito de fonte estacionária, é expressa: 

 

Nós não estamos convencidos de que a análise dos termos gerais no texto do estatuto 

irá revelar uma intenção real do Congresso. 

                                                 

104 PEREIRA NETO, Caio Mário S.; LANCIERI, Filippo; ADAMI, Mateus. O diálogo institucional das agências 

reguladoras com os poderes executivo, legislativo e judiciário: uma proposta de sistematização. In: SUNDFELD, 
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105 PEDROLLO, Gustavo Fontana. O caso Chevron: controle judicial do poder regulamentar das agências no 

direito estadunidense. Publicações da Escola da AGU, p. 261-283, 2012, p. 281. 
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Sabemos muito bem que esta linguagem não é dispositiva; os termos se sobrepõem e 

a linguagem não é precisamente direcionada para a questão da aplicabilidade de um 

determinado termo no contexto de uma operação maior. Na medida em que 

nenhuma ‘intenção’ do Congresso pode ser discernida a partir desta linguagem, 

parece que a quantidade de sobreposições e termos ilustrativos tinha a intenção de 

ampliar, ao invés de limitar, o âmbito de poder da agência para regular as fontes em 

particulares, a fim de efetuar as políticas da lei.106 

 

Infere-se que a Suprema Corte pacificou entendimento de que a vagueza do texto legal 

outorgava poder para a agência reguladora promover uma construção conceitual para a 

efetivação das políticas do ato, cujo raciocínio fora utilizado em vários outros julagamento 

acerca do controle judicial de atos regularórios.  

Nesse ponto, convém citar o trecho do American Procedure Act, no que dispõe sobre o 

controle judicial sobre as agências: 

 

TÍTULO 5 - ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO E SEUS SERVIDORES - PARTE I 

- DAS AGÊNCIAS EM GERAL - CAPÍTULO 7 – 

CONTRO LE JUDICIAL. Seção 706. Alcance do controle Na medida do necessário 

à decisão e, quando levadas a juízo, a corte revisora deverá decidir todas as 

relevantes questões do direito, interpretar disposições constitucionais e legais, e 

determinar o significado ou a aplicabilidade dos termos de uma ação da agência. 

A corte revisora deverá - 

(1) compelir a agência a agir quando o ato for ilegalmente retido ou indevidamente 

atrasado e 

(2) considerar contrários ao direito e afastar os atos, descobertas e conclusões da 

agência tidos como: 

(A) arbitrários, caprichosos, em abuso de poder discricionário, ou de alguma forma 

contrários ao direito; 

(B) contrários a direitos constitucionais, poderes, privilégios ou imunidades; 

(C) em excesso de jurisdição ou autoridade ou fora dos limites legais, ou carentes de 

fundamento legal; 

(D) sem observância do procedimento exigido por lei; 

(E) não suportados por evidências substanciais nos casos sujeitos às seções 556 e 

557 deste título, ou revistos nos registros de audiência da agência exigida por lei, ou 

                                                 

106  Ibidem. 
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(F) injustificados pelos fatos na medida em que os fatos estão sujeitos a julgamento 

de novo pela corte revisora. 

No cumprimento das determinações anteriores, a corte deve revisar todos os seus 

registros ou partes do mesmo questionados por uma parte, e deverá ser tomada em 

consideração a regra de erro prejudicial.107 

 

Mas é preciso ter claro que a decisão se fundamenta sobretudo em uma série de 

precedentes da própria Suprema Corte. A Corte já havia reconhecido que os poderes de uma 

agência, cuja finalidade é executar um programa criado por lei, necessariamente requerem a 

formulação de políticas e a elaboração de regras para preencher lacunas deixadas, explícita ou 

implicitamente, pelo Congresso.108 

Também já havia entendido que regulamentos elaborados pelas agências seriam 

válidos salvo fossem arbitrários, “caprichosos” ou manifestamente contrários à lei.109  

Uma série de julgados já havia prestado deferência a decisões de agências, reconhecendo que 

um “peso considerável” deveria ser dado à construção que um departamento executivo faz da 

lei que lhe é confiado administrar. Trata-se do “princípio da deferência à interpretação da 

administração” (principle of deference to administrative interpretations)110.  

Oportuno transcrever parte da decisão do Caso Chevron, inclusive no ponto em que, 

por sua vez, transcreve outro precedente: 

 

                                                 

107 PEDROLLO, Gustavo Fontana. O caso Chevron: controle judicial do poder regulamentar das agências no 

direito estadunidense. Publicações da Escola da AGU, p. 261-283, 2012, p. 275. 
108 precedente citado é Morton v. Ruiz, 415 U. S. 199, 415 U. S. 231 (1974). Apud PEDROLLO, Gustavo Fontana. 

O caso Chevron: controle judicial do poder regulamentar das agências no direito estadunidense. Publicações da 

Escola da AGU, p. 261-283, 2012, p. 275. 
109 Os casos citados são United States v. Morton, ante at 467 U. S. 834; Schweiker v. Gray Panthers, 453 U. S.34, 

453 U. S. 44 (1981); Batterton v. Francis, 432 U. S. 416, 432 U. S. 424-426 (1977); American Telephone Apud  
PEDROLLO, Gustavo Fontana. O caso Chevron: controle judicial do poder regulamentar das agências no 

direito estadunidense. Publicações da Escola da AGU, p. 261-283, 2012, p. 275. 
110 Nesse ponto, a lista de precedentes é extensa: Aluminum Co. of America v. Central Lincoln Peoples’ Util. 
Dist., ante at 467 U. S. 389; Blum. v. Bacon, 457 U. S. 132, 457 U. S. 141 (1982); Union Electric Co. v. EPA, 427 

U. S. 246, 427 U. S. 256 (1976); Investment Company Institute v. Camp, 401 U. S. 617, 401 U. S. 626-627 

(1971); Unemployment Compensation Comm’n v. Aragon, 329 U.S. at 329 U. S. 153-154; NLRB v. Hearst 
Publications, Inc., 322 U. S. 111, 322 U. S. 131 (1944); McLaren v. Fleischer, 256 U.S. at 256 U. S. 480-481; 

Webster v. Luther, 163 U.S. at 163 U. S. 342; Brown v. United States, 113 U. S. 568, 113 U. S. 570-571 (1885); 

United States v. Moore, 95 U. S. 760, 95 U. S. 763 (1878); Edwards’ Lessee v. Darby, 12 Wheat. 206, 25 U. S. 

210 (1827). Apud PEDROLLO, Gustavo Fontana. O caso Chevron: controle judicial do poder regulamentar das 

agências no direito estadunidense. Publicações da Escola da AGU, p. 261-283, 2012, p. 276. 
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Se esta escolha representa uma acomodação razoável de políticas conflitantes que 

foram confiados ao cuidado da agência pela lei, não devemos perturbá-la, a menos 

que resulte da lei ou de sua história legislativa que a solução encontrada não é a 

solução que o Congresso teria sancionado”. United States v. Shimer, 367 U. S. 374, 

367 U. S. 382, 383 (1961). Accord, Capital Cities Cable, Inc. v. Crisp, ante at 467 U. 

S. 699-70032. 

 

À luz destes bem assentados princípios, está claro que a Corte de Apelações 

concebeu equivocadamente a natureza do seu papel na revisão dos regulamentos em 

questão. Uma vez determinado, após o exame da legislação própria, que o 

Congresso não tinha realmente um propósito com relação à aplicabilidade do 

conceito bolha para o programa de licenças, a questão não era saber se, na sua 

opinião, o conceito seria ‘inapropriado’ no contexto geral de um programa destinado 

a melhorar a qualidade do ar, mas se a visão doadministrador, no contexto deste 

programa específico, era razoável.111 

 

Observe-se neste sentido, que com base em uma série de precedentes nos quais a corte 

prestava deferência às escolhas feitas pelo administrador em face de alternativas políticas 

conflitantes, a Suprema Corte afirma que a Corte de Apelação se equivocou, não 

compreendendo seu papel no controle (review) das atividades de regulação.  

Ressalte-se ainda que a Suprema Corte concorda com a Corte de Apelação quando 

esta última afirma que o Congresso não previa nem proibia a utilização do “conceito bolha”. 

Por outro lado, censura a Corte de Apelação por fazer a opção política que deveria ser deixada 

a cargo da administração – desde que essa opção se mostrasse “razoável” à luz do texto 

legal.112 

Na denominada Doutrina Chveron a Suprema Corte entendeu que a EPA cumpriu os 

objetivos  estabelecidos em lei quando definiiu o conceito “bolha” do temo fonte estacionária, 

ou seja, o crescimento econômico razoável, onde a agência apresentou uma fundamentação 

técnica dotada de razoabilidade para a conclusão de que o referido conceito também 

compactua com o respeito ao meio ambiente, rechaçando os argumentos sobre políticas 

aprsentados pelas partes porquanto deveriam ser apresentados aos legisladores ou 

administradores, e não para fins de controle judicial do ato regulatório perante o judiciário. 

                                                 

111 PEDROLLO, Gustavo Fontana. O caso Chevron: controle judicial do poder regulamentar das agências no 

direito estadunidense. Publicações da Escola da AGU, p. 261-283, 2012, p. 276. 
112 Ibidem 
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A decisão do Caso Chevron, no que diz respeito à deferência em face da interpretação 

dada pelas agências, recebeu imediatas críticas, inclusive no sentido de que estaria negando a 

doutrina do Caso Marbury v. Madison, no qual a possibilidade de judicial review das leis pelo 

Judiciário ficou assentada. Cass Sunstein, em 1987, em artigo escrito, portanto, poucos anos 

após o julgamento, teceu diversas críticas ao julgado. Entendia que, de fato, os precedentes da 

Suprema Corte eram vacilantes com relação ao controle sobre as agências. Mas afirmava que 

o próprio caso Chevron não era tão claro na abordagem pró-deferência, sendo genérico 

demais e não indicando como atuam e qual o peso dos fatores que embasam a deferência, tais 

como a especialização técnica da agência, sua responsabilização política e sua capacidade de 

coordenação da política administrativa.113 

Pode-se perceber que as virtudes e as razões para a longevidade do Caso Chevron 

estão, paradoxalmente, também nos seus defeitos, visto que as questões que o caso deixou em 

aberto podem ser objeto de crítica, considerando não haver clareza quanto às hipóteses de sua 

aplicação, não sendo fácil ultrapassar o primeiro passo, ou seja, avaliar se a intenção do 

Congresso é clara com relação à definição e objetivos da política pública. Além disso, no 

Passo Dois, não é procedimento simples definir se a resposta dada pela agência é uma 

construção admissível, ou razoável, do texto da lei. A resposta dada pelo precedente, nesse 

ponto, é muito simplificadora. Mas é essa mesma simplicidade que faz com que o caso 

mantenha sua relevância, oferecendo um esquema de raciocínio e uma indicação de respeito e 

autocontrole (self restraint) do Poder Judiciário diante das decisões políticas do legislativo e 

do executivo.114 

Dessa forma a Doutrina Chvron definiiu uma forma de controle judicial para resolução 

das ambigüidades e vaguezas do texto da lei que exigem definições de políticas públicas 

púlicas que devem ser tomadas com a eficiência e critério absolutamente técnicos que 

caracterizam agências reguladoras, cuja decisão da Suprema Corte norte-americana 

estabeleceu um marco quanto a questão de que a elaboração da legislação regulamentadora 

das políticas públicas deve ser feita primordiamente pela administração e não pelo judiciário. 

O judicário brasileiro tem mencionado a doutrina Chevron nas decisões de controle 

judicial de atos administrativos das agências reguladoras, como no julgamento da ADI nº 

                                                 

113 SUNSTEIN, Cass. O constitucionalismo após o New Deal, op. cit., p. 166. Apud PEDROLLO, Gustavo 

Fontana. O caso Chevron: controle judicial do poder regulamentar das agências no direito estadunidense. 

Publicações da Escola da AGU, p. 261-283, 2012, p. 279.. 
114 ibidem 
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4.874, cuja decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal será analisada nesta 

pesquisa através de excertos, não obatante tenha se verificado na pesquisa que várias outras 

decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal.115 

 

SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO 1: APLICAÇÃO DA DOUTRINA CHEVRON PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDRAL NA ADI Nº 4.874/DF  

 

Pretende-se neste capítulo falar sobre a aplicação da Doutrina Chevron no controle 

judicial de atos administrativos, e especificamente os atos praticados pelas agências 

reguladoras, promovido pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo-se um recorte com a ADI nº 

4.874 não obstante tenha se verificado na pesquisa outras decisões em que se mencionou a 

Doutrina Chevron conforme já falado na primeira parte.  

 

1.1. A Doutrina Chevron no judiciário brasileiro e o poder normativo regulatório 

 

A Doutrina Chevron vem sendo mencionada nos julgamentos e decisões atinentes ao 

controle judicial de atos praticados pelas agências reguladoas, mormente quanto a legalidade, 

porém o que se deve analisar é se há o emprego efetivo da forma utilizada pela Suprema Corte 

norte-americana para se prestar ou não deferência à interpretação feita pela agência sob a qual 

houve a edição do ato levado ao crivo do poder judiciário. 

Na lição de do professor Luiz Roberto Barroso as agências reguladoras podem ser 

definidas como “autarquias especiais que desempenham funções administrativas, normativas 

e decisórias, dentro de um estado de competências que lhes é atribuído por lei”.116 

Neste aspecto diz-se que as competências das agências são definidas a partir da edição 

da lei que as cria, asssim como, as respectivas limitações de sua atuação quanto ao poder 

                                                 

115 REsp 1264794... Postula a aplicação da doutrina Chevron, de origem norte-americana, segundo a qual 

"sempre que uma lei ou ato administrativo admitir mais do que uma interpretação plausível, o Judiciário será 

reverente àquele interpretação conferida pela agência reguladora" (fl. 435e). 

https://scon.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=DOUTRINA+CHEVRON&b=DTXT&thesaurus=JURIDIC

O&p=trueAcesso em 06/07/2020. 
116 BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional – Volume III, Rio de Janeiro: Renovar, 2008. P. 

28. 
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normativo em que será estabelecido as metas principais a serem perseguidas, os princípios a 

serem observados, os contornos das suas atividades, sempre com a devida observância do 

princípio da legaliade consoante lição do professor Celso Antônio Banderia de Mello: 

“(...) o princípio da legalidade, além de assentar-se na própria estrutura do Estado de 

Direito e, pois, do sistema constitucional como um todo, está radicado 

especificamente nos arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV, CF. Estes dispositivos atribuem 

ao princípio em causa uma compostura muito estrita e rigorosa, não deixando 

válvula para que o Executivo se evada de seus grilhões. É, aliás, o que convém a um 

país de tão acentuada tradição autocrática, despótica, na qual o Poder Executivo, 

abertamente ou através de expedientes  

(…) viola de modo sistemático direitos e liberdades públicas e tripudia à vontade 

sobre a repartição de poderes 

 (…). Logo, a Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a 

terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte 

proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir 

regulamento, instrução, regulação, portaria ou seja lá que ato for para coartar a 

liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou 

imposição que o ato administrado venha a minudenciar.”117 

 Conforme as palavras de Benedicto Porto Neto: 

 

“(...) a pura e simples delegação de competência normativa para a Administração 

não é comportada pelo ordenamento jurídico. A lei não pode simplesmente autorizar 

que a Administração Pública exerça a função normativa. Seria verdadeiro 

despropósito admitir que a Constituição repartisse as funções do Estado (função 

legislativa, executiva e jurisdicional) para permitir que, posteriormente, o legislador 

as reunisse num ou noutro ente. Não é possível admitir que o princípio da 

legalidade, uma garantia constitucional, seja esvaziado por ato do próprio legislador. 

(…) no entanto, esta circunstância é muito diferente daquela em que o legislador 

define, na própria lei, alguns standards (parâmetros) que devam ser observados pela 

Administração Pública na expedição de normas gerais e abstratas. É legítima a 

outorga de competência normativa para a Administração quando a própria lei fixe 

estes parâmetros de forma clara e completa, fazendo com que ela exerça essa 

competência em conformidade com a vontade do legislador (ou da lei). Ou seja, 

                                                 

117 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 

2012. 
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devem estar contidos na própria lei os princípios, os limites da atuação da Agência 

no exercício da competência normativa e as finalidades que devem, por meio delas, 

ser alcançadas.”118 

 

 

Segundo os ensinamentos de Luís Roberto Barroso: 

 

... as competências das agências reguladoras podem ser classificadas como (i) 

executivas, a medida que é exercido o poder de polícia na implementação de 

políticas públicas, (ii) decisória, tendo em vista que possuem competência para 

julgar administrativamente conflitos de agentes econômicos ante o descumprimento 

de alguma norma que esteja submetida ao seu poder fiscalizador e, por fim, (ii) 

competência normativa para editar resoluções segundo a competência que lhe é 

atribuída por lei.119 

 

 

Pretende-se com esse trabalho verificar como ocorre o controle judicial dos atos das 

agências reguladoras pelo Supremo Tribunal Federal, uma análise da observância do princípio 

da legalidade e da eficiência na edição de ato normativo face a interpretação regularória 

formada a patir da autorização legal quanto ao poder normativo da agência, verificando-se 

neste sentido a aplicação da Doutrina Chevron em seus aspectos formais desenvolvidos em 

julgamento pela Suprema Corte norte-americana. 

O sistema regularório brasileiro, implantado na década de 1990, e muito parecido 

como o modelo regularório norte-americano, com o objetivo de que não houvesse 

interferência política atribuiu às agências um significativo grau de autonomia em relação ao 

executivo exatamente para que pudesse prevalecer o conhecimento técnico na atividade 

regulatória específica, o que decerto não afasta o dever dos administradores obersavrem os 

distames legais e constitucionais na edição de seus atos..  

Infere-se portanto que as agências reguladoras ao exercerem o poder normativo 

especificado em lei devem balizar seus atos com a observância de critérios técnicos que 

                                                 

118 NETO, Benedicto Porto. A Agência Nacional de Telecomunicação. In SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). 

Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. 
119 BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras. Constituição e transformação do Estado e legitimidade 

democrática. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 229, p. 285-312, jul. 2002. ISSN 2238- 5177. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46445 Acesso em: 20/09/2019. 

Apud TEIXEIRA, Camila Souza,  Controle Judicial das Agências Reguladoras: Caso Chevron e Ingredientes. 
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/11325/1/CSCTeixeira.pdf - Acesso em 20/09/2019. 

 

https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/11325/1/CSCTeixeira.pdf
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proporcionem maior vantagem econômica ao administrado, assim como, os princípios e 

regras constitucionais, o que fará com que  seja promovida a deferência judicial das suas 

decisões no eventual controle pelo judiciário, consoante as balizas traçadas pela 

jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, podendo ser plenamente aplicadas ao caso 

concreto, por envolverem construções jurisprudenciais baseadas em regras semelhantes às 

adotadas no Direito brasileiro.                                                                                                                    

 Conforme lição do professor Gustavo Binenbojm: 

 

O Judiciário norte-americano tem tido um papel crescente no controle das agências 

reguladoras. A chamada hard-look doctrine foi desenvolvida para permitir ao 

Judiciário se desincumbir das duas tarefas que lhe foram conferidas pelo 

Administrative Procedure Act – APA – garantir a fidelidade do processo regulatório 

ao direito e invalidar decisões “arbitrárias” ou “caprichosas.” A doutrina hard-look 

tem servido ora para exigir das agências a demonstração de que as vantagens da 

regulação justificam as suas desvantagens, ora para invalidar ou devolver para a 

agência medidas regulatórias que não atendam aos objetivos da lei, ora para exigir 

melhores explicações da agência acerca de críticas ou comentários feitos por 

partícipes do processo de consulta pública. Assim sendo, o Judiciário tem se 

comportado como um verdadeiro curador da racionalidade dos processos 

regulatórios.120 

 

O poder normativo das agências reguladoras está ligado à denominada deslegalização 

porquanto o exercício do referido poder demanda uma situação jurídica na qual o legislador 

transfere do âmbito da lei formal para o domínio dos normativos infra-legais a disciplina de 

determinadas matérias que exijam maior conhecimento técnico para a prática e êxito de 

determinadas atividades. 

Ressalte-se mais uma vez que o ato regulatório deverá estar sempre em consoância 

com os ditames legais e constitucionais, e considerando o seu poder normativo atribuído às 

agência em razão do elevado conhecimento técnico para as atividades setoriais, os 

                                                 

120 BINENBOJM, Gustavo. Agências Reguladoras, Legalidade e Direitos Fundamentais: Limites aos poderes 

normativo e sancionatório da ANVISA na regulação de produtos fumígenos. Disponível na 

Internet:<http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=48>. Acesso em: 20/09/2019. 
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administradores na prática do ato administrativo discricionário não estará totalmente coberto 

pela conveniência e oportunidade que residem no motivo e objeto, consoante ensinamento 

Diogo Moreira Neto: 

 

Portanto, ao optar pelos processos da deslegalização e da regulação, o legislador não 

está abrindo um campo de ação arbitraria pelo órgão regulador, mas, ao contrário, de 

modo semelhante como ocorre com a abertura legal de um espaço discricionário de 

decisão, o legislador delimita para a Administração reguladora um âmbito decisório 

que esta poderá preencher com decisões normativas ou concretas, desde que o faça 

sujeita a estritas regras de validação, destinadas a afastar o eventual arbítrio, 

irrazoabilidade e desproporcionalidade em sua atuação.  (grifos no original)121 

 

Assim, considerando que a produção normativa das agências reguladoras deve sempre 

observar o princípio da legalidade, razoabilidade e eficiência, cujo limite encontra-se previsto 

em lei, não pode o ato regulatório inovar no ordenamento jurídico, sendo certo que neste 

contexto será possível ao ente regulado recorrer ao judiciário para o efetivo controle judicial, 

que pode promover, ou não, a deferência ao ato regulatório se não for possível extrair da 

interpretação que arrrima a norma a legalidade e a razoabilidade de que toda norma 

reguladora deve se revestir para que possa atingir seu verdadeiro objetivo na sociedade.  

Nesta pesquisa foi feito um recorte na ADI 4.874 para se verificar a efetiva aplicação 

da doutrina Chevron no julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no controle 

judicial da Resolução nº 14/2012 da Diretoria Colegiada (RDC). 

1.2. Relato sobre a ADI nº 4.874122  

                                                 

121 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 181. Apud 

SANTOS, Roberto Mizuki. Deslegalização e a função reguladora da administração pública. Revista Jus 

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n. 2266, 14 set. 2009. Disponível 

em: https://jus.com.br/artigos/13506. Acesso em: 1 out. 2019. 
122 Deve-se ressaltar que na pesquisa jurisprudencial verificou-se que a Doutrina Chevron fora mencionada em 
vários julgamentos, porém o recorte para a análise do discurso jurídico foi feito com a ADI nº 4.874/DF. 
Decisões que mencionaram a Doutrina Chevron: 
RE 1083955 AgR 

Órgão julgador: Primeira Turma 
Relator(a): Min. LUIZ FUX 
Julgamento: 28/05/2019 
Publicação: 07/06/2019 
Ementa 
Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016. 7. Os controles regulatórios, à luz do 

consequencialismo, são comumente dinâmicos e imprevisíveis. Consoante ressaltado por Cass Sustein, “as 

https://jus.com.br/artigos/13506/deslegalizacao-e-a-funcao-reguladora-da-administracao-publica
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/9/14
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/9/14
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/9
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur405281/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur405281/false
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normas regulatórias podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com outras normas e com outros 

problemas. Consequências imprevistas são comuns. Por exemplo, a regulação de novos riscos pode exacerbar 

riscos antigos (...). As agências reguladoras estão muito melhor situadas do que os tribunais para entender e 

combater esses efeitos” (SUSTEIN, Cass R., "Law and Administration after Chevron”. Columbia Law Review, 

v. 90, n. 8, p. 2.071-2.120, 1990, p. 2.090). 8. A atividade regulatória difere substancialmente da prática 

jurisdicional, porquanto: “a regulação tende a usar meios de controle ex ante (preventivos), enquanto processos 

judiciais realizam o controle ex post (dissuasivos); (...) a regulação tende a utilizar especialistas (...) para projetar 

e implementar regras, enquanto os litígios judiciais são dominados por generalistas” (POSNER, Richard A. 

"Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): an analytical framework". In: KESSLER, Daniel P. (Org.), 

Regulation versus 

Doutrina 
litigation: perspectives from economics and law. Chicago: The University of Chicago Press, 2011. p. 13. 
SUNSTEIN, Cass R. Law and Administration after Chevron. Columbia Law Review, v. 90, n. 8, p. 2071-2120, 
1990. p. 2090. VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: an institutional theory of legal interpretation 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=1

0&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso em 06/07/2020. 

 

RE 723651 

Órgão julgador: Tribunal Pleno 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO 

Julgamento: 04/02/2016 

Publicação: 05/08/2016 

Ementa 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO 

– CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos 

Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. 

Observação 

nº 2003.51.01.011530-3, AMS 0011530-27.2003.4.02.5101. - Decisões estrangeiras citadas: Caso Linkletter vs. 

Walker, 381 U.S. 618, 629 (1965); Caso Chevron Oil Co. vs. Huson, 404 U.S. 97 (1971); Caso Hanover Shoe 

vs. United Shoe Mach. Corp., 392 U.S. 481 (1968); Caso Simpson vs. Union Oil Co., 377 U.S 

Indexação 

verificação, adequação, modulação de efeitos, conformidade, critério, política judiciária. consideração, 

modulação de efeitos, forma, mitigação, doutrina, nulidade, lei inconstitucional. reconhecimento, corte 

constitucional, estados unidos da américa, inaplicabilidade, precedente, situação, passado 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=1

0&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso em 06/07/2020. 

 
ADC 42 

Órgão julgador: Tribunal Pleno 
Relator(a): Min. LUIZ FUX 
Julgamento: 28/02/2018 
Publicação: 13/08/2019 
Ementa 

Ementa : direito constitucional. direito ambiental. art. 225 da constituição. dever de proteção ambiental. 
necessidade de compatibilização com outros vetores constitucionais de igual hierarquia. artigos 1º, iv; 3º, ii  e iii; 
5º, caput e xxii; 170, caput e incisos ii, v, vii e viii, da crfb. desenvolvimento sustentável. justiça intergeracional. 
alocação de recursos para atender as necessidades da geração atual. escolha política. controle judicial de 
políticas públicas. impossibilidade de violação do princípio democrático. exame de racionalidade estreita. respeito 
aos critérios de análise decisória empregados pelo formador de políticas públicas. inviabilidade de alegação de 
vedação ao retrocesso. novo código florestal. ações diretas de inconstitucionalidade e ação declaratória de 
constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. 1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela 
regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras. 
Observação 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur353430/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur353430/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur408490/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur408490/false
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A ADI nº 4.874 teve sua origem no questionamento da constitucionalidade da 

Resolução da Diretoria Colegiada nº 14 (RDC) publicada pela ANVISA, Agência de 

Vigilância Sanitária, em 2012 cujo conteúdo versava sobre várias proibições em seus artigos 

1º, 2º, 3º e 6º, como a importação e comercialização de cigarros que contenham “qualquer 

substância ou composto, que não seja tabaco ou água, utilizado no processamento das folhas 

de tabaco e do tabaco reconstituído, na fabricação e no acondicionamento de um produto 

fumígeno derivado do tabaco, incluindo açúcares, adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, 

flavorizantes e ameliorantes”, “a importação e a comercialização no país de produto fumígeno 

derivado do tabaco que contenha qualquer um dos seguintes aditivos: I – substâncias 

sintéticas e naturais, em qualquer forma de apresentação (substâncias puras, extratos, óleos, 

absolutos, bálsamos, dentre outras), com propriedades flavorizantes ou aromatizantes que 

possam conferir, intensificar, modificar ou realçar sabor ou aroma do produto, incluindo os 

aditivos identificados como agentes aromatizantes ou flavorizantes’.(arts. 3º, I, 6º).123 

A ação direta de inconstitucionalidade nº 4.874, tendo como autora a Confederação 

Nacional da Indústria – CNI, foi proposta em face do art. 7º, III e XV, parte final, da Lei nº 

9.782/1999 e da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nº 14/2012, por 

suposta ofensa aos arts. 1º, caput e IV, 2º, 5º, II, XXIX, XXXII e LIV, 37, caput, 84, IV, e 

170, parágrafo único, da Constituição da República. 

Consaonte já pontuado nesta pesquisa as agências devem sempre observar a 

legalidade, a razoabilidade e a eficiência na prática dos atos regulatórios sob o risco de sofrer 

questionamento e eventual submissão ao crivo do judiciário como na ADI em comento, onde 

se questionou algumas ilegalidades do ato regulatório, e, sendo uma delas no que concerne a 

competência da ANVISA para a edição da Resolução 14 com conteúdo de proibição, e neste 

aspecto extrai-se dos Incisos III e XV da Lei nº 9.782/1999  que a mesma tem competência 

                                                                                                                                                         

Communications, Inc. 508 U.S. 307 (1993), Caso Baltimore Gas & Electric Co. vs. Natural Resources Defense 
Council, Inc. (462 U.S. 87, 1983), Caso Chevron USA, Inc. vs. Natural Resources Defense Council, Inc. (467 

U.S. 837, 1984), Caso Robertson vs. Methow Valley Citizens Council (490 U.S. 332, 1989) 
Doutrina 

Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 45. BENJAMIN, Antônio Herman. Hermenêutica do novo Código 
Florestal. In: Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 25 anos. Brasília: Superior Tribunal 

de Justiça, 2014. p. 163-174 e 169-170. _____. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=1

0&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso em 06/07/2020. 
123 ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 14 de 15 

de Março de 2012. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0014_15_03_2012.pdf> Acesso em: 02.03.2019. 

 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=Doutrina%20Chevron&sort=_score&sortBy=desc-Acesso
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para editar ato de proibição de fabricação, armazenamenteo e comercialização de produtos em 

geral, porém deve-se observar a legalidade, ou seja, a parte final do indigitado inciso XV 

perceitua que somente será possível qualquer proibição se houver a violação da legislação 

específica ou risco iminente à saúde.Vejamos: 

                  

                Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do 

                     disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: 

                    (...) 

                      III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as 

                     diretrizes e as ações de vigilância sanitária; 

                    (...) 

                      XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a                                                                                                                        

distribuição  e a comercialização de produtos e insumos, em caso de 

violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; 

 

Dessa forma, usando da parte final do inciso, um dos principais argumentos levantados 

pela indústria está diretamente ligado a ausência de estudo que comprove risco iminente à 

saúde de qualquer composto proibido pela ANVISA na citada RDC, afirmando que a medida 

restringe a liberdade de iniciativa, indo, portanto, em contradição com o disposto no artigo 

170, parágrafo único da Constituição Federal.124 

Alegou-se na ADI nº 4.874 que Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

atuou de modo incompatível com a ordem constitucional, inflacionando o próprio poder 

normativo ao ponto de “proibir, em caráter genérico e abstrato, a fabricação e a 

comercialização de produtos e insumos submetidos à fiscalização sanitária”. 

A Agência, por sua vez, alegou que os aditivos atraem o consumo de crianças e 

adolescentes e que a medida foi adotada para refletir o compromisso criado na Convenção-

Quadro para Controle do Tabaco, da Organização Mundial da Saúde, ratificada pelo Brasil, de 

adoção de medidas para o “aprimoramento normativo e regulatório em face da evolução do 

conhecimento científico e das estratégias da própria indústria do tabaco”.125 

                                                 

124 ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 14 de 15 

de Março de 2012. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0014_15_03_2012.pdf> Acesso em: 02.03.2019. 
125 STF. Ação direita de inconstitucionalidade 4.874 Distrito Federal. Relatora: Min. Rosa Weber. DJ: 

01/02/2018. Disponível em:<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339416790&ext=.pdf>. 

Acesso em: 26.10.2019. Pág. 14 
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A indústria argumentou que a fiscalização caberia ao Estado para que menores de 18 

anos não tivessem acesso aos referidos produtos, da mesma forma que o consumo de bebidas 

alcoólicas, que geralmente possuem sabor, bem como, qualquer outra espécie de droga ilícita. 

A CNI trouxe dados de todo o impacto que a RDC 14 traria a economia do país, 

afirmando que a mesma atinge 98% dos cigarros produzidos e comercializados no Brasil, 

além de fazer referência a toda cadeia de produção do fumo, que envolve pesquisa, plantação, 

cultivo, colheita, fabricação, distribuição e diversas outras fases que impactam diretamente a 

vida de milhares de trabalhadores no Brasil.126 

Um dos solicitantes para ingresso como Amicus Curiae no caso era a empresa Golden 

Leaf, a qual utiliza, em todos os seus produtos, ao menos um aditivo proibido pela Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA. Até 2010, informação retira da petição inicial de pedido 

de ingresso como amicus curiae51 na ADI 4874, a empresa em questão teria recolhido cerca 

de quatrocentos milhões de dólares em imposto no período de dez anos, além de contar, à 

época, com cerca de quinhentos trabalhadores diretos e indiretos. Esses são dados de uma 

empresa pouco conhecida a nível Brasil, sem contar nas duas principais representantes do 

ramo que são a Souza Cruz e a Philip Morris.127 

Após o ajuizamento da ADI pela CNI em 2012, em setembro de 2013 a Ministra Rosa 

Weber, relatora do caso, deferiu o pedido liminar suspendendo a eficácia dos artigos 6º, 7º e 

9º da RDC 14/2012 da ANVISA, os quais tratavam exatamente dos ingredientes proibidos, 

permitidos e do prazo para adaptação da indústria a nova regra. 

O julgamento da ADI nº 4.874 em Plenário do STF foi sem fevereiro de 2018, onde os 

ministros entenderam pela improcedência do pedido de interpretação conforme a constituição 

do inciso XV, parte final, do artigo 7º da Lei 9.782/1999, e, quanto ao pedido de declaração 

de inconstitucionalidade da RDC 14 de 2012 da ANVISA, os ministros não conseguiram 

chegar a uma conclusão unânime, tendo em vista que o Ministro Luis Roberto Barroso estava 

impedido, e somente 10 Ministros julgaram a causa, tendo havido a um empate em que cinco 

decidiram pela constitucionalidade e competência da ANVISA para editar a Resolução e 

cinco foram contra esse entendimento. 

Oportuno mencionar que o impedimento do Ministro Barroso se deu pelo fato de que 

                                                                                                                                                         

 
126 TEIXEIRA, Camila Souza,  Controle Judicial das Agências Reguladoras: Caso Chevron e Ingredientes. 
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/11325/1/CSCTeixeira.pdf - Acesso em 20/09/2019. 
127 Ibidem 

https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/11325/1/CSCTeixeira.pdf
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antes de tornar se ministro do Supremo Tribunal Federal emitiu parecer contra competência 

da ANVISA para a edição da Resolução objeto da ADI em comento, consoante menção do 

Ministro Luiz Fux no julgamento, vejamos:   

No caso, não havendo violação a previsão legal específica ou risco iminente à saúde, 

a proibição do uso de ingredientes no cigarro pela Anvisa configura desvio de 

finalidade, já que serve a propósito não autorizado pela lei ou pela Constituição: 

interferir sobre elementos essenciais de atividade econômica lícita, em opção 

claramente política e desvinculada das finalidades legais cometidas àquela Agência, 

responsável pelas ações de vigilância sanitária. Vale registrar, aliás, que, ainda 

quando legítimo, em tese, impor restrições ao exercício de atividades econômicas 

com fundamento em outros bens e direitos constitucionalmente protegidos — como, 

e.g., a saúde pública e o consumidor —, é certo que não se pode restringir a 

iniciativa a ponto de inviabilizar a comercialização de produto lícito, muito menos 

por meio de ato normativo primário de agência reguladora.128 

Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.874 foi conhecida, e, no mérito foram  

julgados improcedentes os pedidos principais e o pedido sucessivo. O Julgamento ficou 

destituído de efeito vinculante apenas quanto ao pedido sucessivo, porquanto não atingido o 

quórum para a declaração da constitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada nº 

14/2012 da ANVISA. 

                                             ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, por unanimidade, em conhecer da ação e, por maioria, julgar 

improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, III e 

XV, in fine, da Lei nº 9.782/1999, nos termos do voto da Relatora, na conformidade 

da ata do julgamento e das notas taquigráficas. Vencido, em parte, o Ministro Marco 

Aurélio, que dava interpretação conforme ao art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999. 

Julgada improcedente a ação quanto ao pedido sucessivo referente à Resolução da 

                                                 

128 BARROSO, Luis Roberto. Resolução da ANVISA que proíbe o uso nos cigarros de ingredientes que não 
oferecem risco à saúde. Invalidade formal e material da medida. Incompetência, desvio de finalidade e 

asfixia regulatória. STF. Ação direita de inconstitucionalidade 4.874 Distrito Federal. Relatora: Min. Rosa 

Weber. DJ: 01/02/2018. Inteiro Teor do Acórdão. Página 150. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic 

o.jsf?seqobjetoincidente=4328586 >. Acesso em: 26.10.2019. Apud  TEIXEIRA, Camila Souza,  Controle 

Judicial das Agências Reguladoras: Caso Chevron e Ingredientes. 
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/11325/1/CSCTeixeira.pdf - Acesso em 20/09/2019. 
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Diretoria Colegiada da ANVISA nº 14/2012, contra os votos dos Ministros 

Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, em 

julgamento destituído de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, porquanto não 

atingido o quórum exigido pelo art. 97 da Constituição, no ponto. Cassada a liminar 

concedida, nos termos do voto da Relatora. Declarou suspeição o Ministro Roberto 

Barroso. Sessão plenária presidida pela Ministra Cármen Lúcia. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2018. 

Ministra Rosa Weber 

Relatora129 

 

Pretende-se perscrutar no próximo passo o discurso jurídico utilizado pelos Ministros 

no julgamento em Plenário da ADI nº 4.874, e se houve observância quanto a aplicação da 

Doutrina Chevron nos moldes da liturgia desenvolvida pela Suprema Corte Americana no 

controle judicial de atos regulatórios.  

 

1.3. Metodologia utilizada 

 

Adotou-se nesta tese a metodologia de pesquisa de decisões proferidas em controle 

judicial de atos administrativos praticados por agências reguladoras com aplicação da 

Doutrina Chevron consoante o método desenvolvido pela Suprema Corte norte-americana, 

que ficou conhecida como dois passos, buscando-se aferir a presença de uma gramática 

decisória, que pudesse revelar a existência das categorias teóricas da autorreferencialidade, do 

Juiz bricouleur e da lógica do contraditório no julgamento proferido no Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, com recorte feito na ADI nº 4.874/DF que se refere ao controle judicial da 

Resolução nº 14 editada pela ANVISA. 

Propõe-se a problematização a partir da análise dos votos proferidos pelos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal durante a sessão de julgamento do mérito da ADI nº. 4.874/DF 

pelo Plenário investigando-se no voto de cada ministro se há a presença das categorias 

teóricas da autorreferencialidade, do juiz bricoleur e da lógica do contraditório, verificando-se 

nesse aspecto se os Ministros do Supremo Tribunal Federal utilizaram em seus discursos 

                                                 

129 ”. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 06/07. DJ 01.02.2019) 
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jurídicos uma gramática decisória própria do campo jurídico quando em seus respectivos 

votos fundamentaram a concessão ou não da deferência judicial à Resolução nº 14 editada 

pela ANVISA, e se obervaram a técnica estabelecida pela Doutrina Chevron. 

A pesquisa será feita através da anáise de excertos retirados dos votos, identificando 

nesses trechos a gramática decisória utilizada pelo julgador seguida do respectivo comentário, 

investigando-se a existência das categorias teóricas nos votos da cada Ministro e fazendo-se a 

respectiva comparação com outros votos, e o discurso utilizado no julgamento dos pedidos 

formulados na ADI nº 4.874 quanto a interpretação conforme a constituição e a 

inconstitucionalidade da Resolução editada pela ANVISA, configurando-se como pano de 

fundo dos questionamentos o poder normativo, e o seu efetivo alcance, das Agências 

Reguladoras consoante os preceitos legais e constitucionais. 

  

CAPÍTULO 2: ANÁLISE DO DISCURSO JURÍDICO 

 

Neste capítulo será feita uma abordagem sobre o discurso jurídico utilizado nas 

decisões judiciais, pontuando-se a proposta elaborada por Patrick Charaudeau nos moldes da 

chamada Teoria Semiolinguistica do Discurso. 

 

2.1.  Discurso Jurídico 

 

Consideramos como discurso jurídico todo enunciado oral ou escrito que integra a 

esfera de atividade jurídica, a qual também pode ser entendida como domínio discursivo 

jurídico. Entendemos “enunciado” como sendo “toda grandeza dotada de sentido, pertencente 

à cadeia falada ou ao texto escrito, anteriormente a qualquer análise linguística lógica”.130  

De acordo com Rafael Mario Iorio Filho131 

 

O termo discurso na perspectiva linguística significa um encadeamento de palavras, 

ou uma sequência de frases que seguem determinadas regras e ordens gramaticais no 

intuito de indicar a outro – quem se fala ou escreve – que lhe pretendemos 

                                                 

130 GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, Josepf. Dicionário de semiótica. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2013. 

Apud Roberta Menezes Figueiredo – Semiótica e Discurso Jurídico. 
131 IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do Supremo Tribunal Federal na 

Intervenção Federal (1988-2008). Fls. 391. Tese. Doutorado em Direito. Universidade Gama Filho – UGF. Rio 

de Janeiro, 2009.  
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comunicar/significar alguma coisa. Este conceito pode ser compreendido também do 

ponto de vista da lógica, como a articulação de estruturas gramaticais com a 

finalidade de informar conteúdos coerentes à organização do pensamento.  

 

Patrick Charaudeau132 afirma que os discursos são “[...] atos de linguagem que 

circulam no mundo social e que testemunham, eles próprios, aquilo que são os universos do 

pensamento e de valores que se impõem em um tempo histórico dado[...]”.  

Por serem atos de linguagem, emanam de um sujeito que apenas pode definir-se em 

relação ao outro, de acordo com um princípio de alteridade, ou seja, sem a existência de um 

outro, não há consciência de si. Essa relação de alteridade é impregnada do princípio da 

influência, ou seja, o manifestar de intensão de um ator sobre o que o outro pensa, diz ou age.                         

Ocorre que, eventualmente os dois atores que se relacionam nos atos de linguagem 

possuem sua própria influência, buscando atuar no agir do outro. Nesse caso, haverá atuação 

do princípio da regulação que gerenciará o relacionamento dos personagens. Nesse sentido, os 

princípios da alteridade, da influência e da regulação são fundadores do ato linguagem que o 

inscrevem em um quadro de ação, em uma praxiologia do agir sobre o outro133.   

Dentre as espécies de discurso temos o discurso jurídico que se trata de um processo 

lógico-mental que permite a produção de sentido de um conteúdo normativo a partir de 

fórmulas linguísticas encontradas em textos, enunciados, preceitos e disposições134.  

Trata-se, portanto, do resultado concreto do processo de interpretação realizada pelos 

atores/interpretes do campo jurídico, tendo em vista a alografia do direito e a necessidade de 

sua participação para extração da norma jurídica. 

            A produção de sentido do discurso jurídico depende da interação e identidade dos 

participantes implicados. Essa interação permite a distinção de três lugares de fabricação do 

pensamento: a doutrina jurídica, a retórica jurídica e a cultura jurídica135. 

Elucidando cada um dos locais de produção de sentido do discurso jurídico, os 

professores Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva e Rafael Mario Iorio Filho esclarecem que: 

 

                                                 

132 CHARAUDEAU, Patrick. Discurso Político. São Paulo: Editora Contexto, 2011, p. 37.  
133 Ibidem, p. 16 
134 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: 

CONPEDI, 19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1857. 
135 DUARTE, Fernanda . LUPETTI, Barbara. IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma Análise Empírica sobre o Uso 

dos Princípios, Interpretação Jurídica e Decisão Judicial. Revista Faculdade Direito Sul de Minas. Pouso 

Alegre, MG, v. 31, n. 2, p. 401-420, jul./dez. 2015. 
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O primeiro é a doutrina jurídica, ou seja, o sistema de pensamento resultado de uma 

atividade discursiva que procura fundar um ideal jurídico referível à construção das 

opiniões. Ou seja, uma dogmática jurídica, não atrelada a autores especificadamente, 

mas sim – para usar uma denominação bourdieuniana – ao habitus e ao capital 

simbólico dos integrantes do campo jurídico. 

O segundo caracteriza-se como uma dinâmica de comunicação dos atores jurídicos, 

isto é, a razão ideológica de identificação imaginária da “verdade” jurídica. Os 

atores do campo jurídico fazem parte das vozes comunicantes de um enredo 

permeado pelo desafio retórico do reconhecimento social: consenso, a rejeição ou a 

adesão. Suas ações realizam vários eventos: audiências públicas, debates, reuniões e, 

hoje principalmente, a ocupação do espaço midiático. Precisam de filiações, 

estabelecem organizações sustentadas pelo mesmo sistema de crença político-

jurídica articuladora de ritos e mitos pela via dos procedimentos retóricos. 

O terceiro lugar refere-se às influências do discurso sobre instituições que formam a 

cultura jurídica – em outras palavras, o discurso jurídico que não se mantém fechado 

no campo jurídico, mas influencia todas as instituições culturais. Esse lugar da 

produção do discurso estabelece as relações entre os atores de dentro do campo e os 

de fora que revelam opiniões produtoras de conceitos que expandem a cultura 

relacionada a esse tipo de discurso.136 

 

A decisão pressupõe a prática de atos de linguagem, os quais, de acordo com Patrick 

Charaudeau137, tem como fundamentos os princípios da alteridade, influência e regulação.              

Assim o juiz como ator/interprete elabora uma decisão destinada a um outro ator que buscou a 

prestação jurisdicional. As decisões proferidas pelos juízes revelam uma ação discursiva-

jurídica que pressupõe uma escolha entre diversas possibilidades interpretativas, voltadas a 

sua aplicação concreta138, as quais serão trazidas ao ato decisório como fundamentação da 

decisão. Essas fundamentações têm por finalidade influenciar o seu destinatário acerca da 

correção do ato praticado, buscando gerar a pacificação social do conflito trazido em juízo. 

Não obstante, pode o ator não se dar por convencido do argumento jurídico produzido pelo 

juiz e trazido ao processo mediante a fundamentação de sua decisão, ocasião na qual, se 

                                                 

136 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Imunidade Parlamentar e a Análise do Discurso 

Jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Revista da SJRJ. Rio de Janeiro, RJ, n. 25, p. 353-375, 2009. 
137 CHARAUDEAU, Patrick. Discurso Político. São Paulo: Editora Contexto, 2011, p. 16. 
138 DUARTE, Fernanda. LUPETTI, Barbara. IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma Análise Empírica sobre o Uso 

dos Princípios, Interpretação Jurídica e Decisão Judicial. Revista Faculdade Direito Sul de Minas. Pouso 

Alegre, MG, v. 31, n. 2, p. 401-420, jul./dez. 2015. 
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utilizando do sistema recursal estabelecido no Código de Processo Civil Brasileiro139, 

buscarámediante apresentação de novo discurso jurídico, influenciar o órgão prestador da 

jurisdição140.    

Ressalte-se que o ato decisório praticado pelo juiz releva o término de um 

procedimento141. Logo, o discurso decisório é polifônico, uma vez que formado pela 

participação de diversos atores, sendo possível, dele se extrair diversas cadeias de 

discursos142. 

Na presente tese se verificará a existência da gramática decisória através de suas 

categorias teóricas da autorreferencialidade, lógica do contraditório e do Juiz bricoleur na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.874/DF, analisando-se os discursos jurídicos 

proferidos nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram do 

julgamento de mérito pelo Plenário da referida ação, razão pela qual, torna-se indispensável, o 

estudo da análise do discurso. 

 

2.2. Gramática Decisória 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar a efetiva aplicação da Doutrina Chevron no 

julgamento da ADI nº 4.874 pelo plenário do STF analisando-se o discurso jurídico 

estabelecido pelos Ministros na prolação de seus respectivos votos utilizando-se como fonte 

primordial de consulta os estudos promovidos pelos professores Fernanda Duarte Lopes 

                                                 

139 O Código de Processo Civil Brasileiro – Lei Federal nº. 13.105, de 16 de março de 2015, apresenta na Parte 

Especial, o Livro III – Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais, 

compreendendo o Título I – Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais, 

e, Título II – Dos Recursos. No Título II, compreende os Capítulos I – Disposições Gerais, Capitulo II – Da 

Apelação, Capítulo III – Do Agravo de Instrumento, Capítulo IV – Do Agravo Interno, Capítulo V – Dos 

Embargos de Declaração, Capítulo VI – Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior 

Tribunal de Justiça. O Capítulo VI, compreende a Seção I – Do Recurso Ordinário, Seção II – Do Recurso 

Extraordinário e do Recurso Especial, Seção III – Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário, 

Seção IV – Dos Embargos de Divergência. A Seção II, compreende a Subseção I – Disposições Gerais e a 

Subseção II – Do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos.  
140 O ator mediante a apresentação de novo discurso jurídico estabelecido em recurso estabelecido no Código de 

Processo Civil Brasileiro (Lei Federal nº. 13105/15) buscará influenciar o mesmo juiz prolator da decisão, como 

ocorre no exemplo do Recurso de Embargos de Declaração, ou, outro juiz, como ocorre no caso do Recurso de 

Apelação, no qual há remessa do processo para o Tribunal com competência para o caso. 
141 O Código de Processo Civil Brasileiro – Lei Federal nº. 13.105, de 16 de março de 2015, apresenta na Parte 

Especial o Livro I – Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença, o qual, no Título I – Do 

Processo Comum, apresenta do Capítulo I ao Capítulo XII o procedimento comum, que tem como ápice, a 

sentença proferida pelo juiz, delineada no Capítulo XIII. 
142 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Imunidade Parlamentar e a Análise do Discurso 

Jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Revista da SJRJ. Rio de Janeiro, RJ, n. 25, p. 353-375, 2009. 
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Lucas Silva e Rafael Mario Iorio Filho para identificar a existência de uma gramática143 

decisória nos referidos discursos que permearam as decisões.144.  

A referida gramática constitui-se de regras que permitem o reconhecimento 

espontâneo e o uso de estruturas que regularizam e viabilizam a produção do discurso 

decisório dos juízes, com a adoção de estratégias argumentativas/discursivas que resultam na 

fundamentação das decisões proferidas. Com isso, as estruturas mentais desenvolvidas pela 

gramática permitem que o interprete escolha o método que pretende utilizar no desvelar do 

direito, seja vinculado ao positivismo clássico, ao pós-positivismo ou a qualquer outra escola. 

Por isso que, a identificação de uma gramática decisória (ou gramáticas), não se confunde 

com os estudos de interpretação e hermenêutica145.  

Assim, o referencial teórico utilizado permite a análise desse discurso146, fazendo o 

estranhamento das estruturas presentes, com a visualização ou não de categorias teóricas147 

constantes da gramática decisória como a autorreferencialidade, a lógica do contraditório e do 

juiz bricoleur. 

A pesquisa parte de uma ideia investigativa para se compreender o direito sob um 

prisma diferente daquele apresentado em trabalhos jurídicos, onde o direito é estudado como 

ele efetivamente é através de um estudo de caso que o toma como um objeto empírico, onde 

nesta tese foi elaborada uma investigação para se verificar se nos julgamentos de controle 

judicial de atos regulatórios em que se mencionou a Doutrina Chevron houve a efetiva 

aplicação da referida doutrina conhecida como dois passos, elaborada pela Suprema Corte 

americana,  ou se apenas se importou uma nomenclatura para indicar que o julgamento era 

atinente ao controle judicial de ato praticado por agência reguladora para se constatar a efetiva 

adequação do mesmo aos preceitos legais e constitucionais. 

 

                                                 

143 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: 

CONPEDI, 19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1856.  
144 Para os citados autores, a gramatica decisória pode ser visualizada em qualquer decisão judicial, uma vez que 

estabelecem discursos jurídicos. A referência ao Supremo Tribunal Federal estabelece o recorte do presente 

trabalho, que trata da análise do discurso na ADI nº. 130/DF. 
145DUARTE, Fernanda . IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica do Contraditório: Ainda somos medievais. In: 

CONPEDI, 14, 2015, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 24. 
146 Adota-se na presente tese a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso de Matriz Francesa, que tem 

como expoentes Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau.  
147DUARTE, Fernanda . IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica dos Precedentes Judiciais das Súmulas 

Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. In: ENCONTRO ABCP, 9, 2014, Brasília. Anais... Brasília: ABCP, 

2014, p. 4.  
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2.3.  O Direito como um Saber148 Alográfico 

 

De acordo com os ensinamentos de Eros Roberto Grau149, há dois tipos de arte: 

alográficas e autográficas. Nas artes alográficas, como a música e o teatro, a obra apenas se 

completa com o concurso de dois personagens, o autor e o intérprete. Por outro lado, nas artes 

autográficas, como a pintura e o romance, o autor contribui sozinho para a realização da obra. 

Com isso, tanto nas artes autográficas como nas artes alográficas existe interpretação, não 

obstante, a sua forma de manifestação ser diferente. 

Nas artes autográficas, a interpretação importa em compreensão. A obra objeto de 

interpretação é completada apenas pela ação de seu autor, que realiza a contemplação estética, 

independentemente da mediação de um interprete. 

Já nas artes alográficas, a interpretação importa em compreensão acrescida da 

reprodução. Com isso, a obra objeto de interpretação para que possa ser compreendida, além 

da contemplação estética, depende da atuação do interprete. 

Nessa linha, ainda de acordo com Eros Roberto Grau: 

 

O direito é alográfico. E alográfico é porque o texto normativo não se completa no 

sentido nele impresso pelo legislador. A “completude” do texto somente é atingida 

quando o sentido por ele expressado é produzido, como nova forma de expressão, 

pelo interprete.150   

 

Com isso, o direito é um saber alográfico pois o seu processo de interpretação depende 

da atuação de dois personagens que podem variar de acordo com o caso. Logo, no processo de 

interpretação do direito, verifica-se a atuação do legislador (produtor da regra legal) e do 

interprete (que poderá ser a doutrina ou a jurisprudência), como no caso em comento onde se 

                                                 

148 Tem-se o direito como um saber local de acordo com lições Clifford Geertz para quem “o direito como venho 

afirmando um pouco em oposição às pretensões encobertas pela retórica acadêmica – é saber local: local não só 

com respeito ao lugar, à época, à categoria e variedade de seus temas, mas também com relação a sua nota 

característica – caracterizações vernáculas do que acontece ligadas a suposições vernáculas sobre o que é 

possível. [...] GEERTZ, Clifford. O Saber Local. Novos ensaios em antropologia interpretativa. Trad. Vera 

Mello Joscelyne. 11. Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2009, p. 324-325.  Apud Pimentel Berky – Tese Doutorado 

– Existe uma Gramática das Decisões Judiciais? A ADPF 130/DF como marco investigatório nas decisões do 

Supremo Tribunal Federal. 
149 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 30.  Apud PIMENTEL DA SILVA, Berky – Tese Doutorado – Existe uma Gramática das 

Decisões Judiciais? A ADPF 130/DF como marco investigatório nas decisões do Supremo Tribunal Federal. 
150 Ibidem, p. 30 
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prescruta a constitucionalidade de uma Resolução editada pela ANVISA sob o 

questionamento do efetivo alcance do seu poder normativo consoante os dispositivos legais e 

consticionais. 

Nessa medida, a atuação dos dois personagens no processo de interpretação extrairá o 

sentido expressado pelo texto, ou seja, a norma, que já passa a ser algo novo, distinto do texto 

original. 

Continuando Eros Roberto Grau: 

 

Repetindo: as normas resultam da interpretação, que se pode descrever como um 

processo intelectivo através do qual, partindo de fórmulas linguísticas contidas nos 

textos, enunciados, preceitos, disposições, alcançamos a determinação de um 

conteúdo normativo.151 

 

A atuação do interprete extrai do invólucro do texto normativo, a norma, que lá já se 

encontra em potencialidade. O interprete do direito efetiva a mediação entre o caráter geral do 

texto normativo e sua aplicação particular. Ele desvencilha a norma de seu invólucro, ou seja, 

o interprete extrai a norma do texto legal. 

Assim, o produto da interpretação é a norma. Eros Roberto Grau utiliza-se da metáfora 

da Vênus de Milo para explicar o processo de atuação do interprete: 

 

Suponha-se a entrega a três escultores, de três blocos de mármore iguais entre si, 

encomendando-se, a eles, três Vênus de Milo. 

Ao final do trabalho desses três escultores teremos três Vênus de Milo, perfeitamente 

identificáveis como tais, embora distintas entre si: em uma a curva do ombro 

aparece mais acentuada; noutra as maçãs do rosto despontam; na terceira os seios 

estão túrgidos e os mamilos enrijecidos. Não obstante, são, definitivamente, três 

Vênus de Milo – nenhuma Vitória de Samotrácia. 

Esses três escultores “produziram” três Venus de Milo. Não gozaram de liberdade 

para, cada um ao seu gosto e estilo, esculpir as figuras ou símbolos a que a 

inspiração de cada qual aspirava – o princípio da existência dessas três Vênus de 

Milo não está neles. 

Tratando-se de três escultores experimentados – o que de fato ocorre na metáfora de 

que lanço mão -, dirão que, em verdade, não criaram as três Vênus de Milo. Porque 

                                                 

151 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 30. 
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lhes fora determinada a produção de três Vênus de Milo (e não três Vitórias de 

Samotrácia, ou outra imagem qualquer) e, na verdade, cada uma dessas três Vênus 

de Milo já se encontrava em cada um dos blocos de mármore, eles – dirão – apenas 

desbastaram o mármore, para que elas brotassem, tal como se encontravam, ocultas 

no seu cerne.152   

 

Como saber alográfico o direito depende, portanto, da atuação de dois personagens, o 

criador do texto legal (legislador) e do interprete que, nos países de tradição Civil Law153, 

identificam-se em dois grandes papeis154: 1) doutrina jurídica; e 2) decisões judiciais. 

A doutrina no direito brasileiro atua no sentido de sugerir interpretações possíveis aos 

textos legais para aplicação pelos operadores do direito em casos concretos. Dentro da 

                                                 

152 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 30. 
153 A doutrina divide os sistemas jurídicos do civil law e common law, informando que o primeiro tem como base 

o direito legislado e o segundo, base nos precedentes judiciais. Relevantes são as palavras de Luiz Guilherme 

Marinoni que explicita as diferenças históricas que caracterizam cada um dos sistemas: “É preciso atentar para a 

diferença histórica do poder judicial no common law e história do direito continental europeu, em especial aos 

fundamentos do direito francês pós-revolucionário. Na Inglaterra, ao contrário da França, o judiciário não só 

constituiu uma força progressista preocupada em proteger o indivíduo e em botar freios no abuso do governo, 

como ainda desempenhou papel importante para a centralização do poder e para superação do feudalismo. Aí a 

unificação do poder se deu de forma razoavelmente rápida, com a eliminação da jurisdição feudal e de outras 

jurisdições paralelas. E os juízes colaboraram para esta unificação, afirmando o direito de ancestral tradição na 

nação, sem qualquer necessidade de rejeição à tradição jurídica do passado. Bem por isto não se castrou o poder 

judicial ou se restringiu a capacidade de o juiz decidir, limitando-o à aplicação do produto do legislativo. Na 

verdade, o judiciário chegou a confundir-se com o legislativo, uma vez que ambos representavam uma só força 

contra o poder do monarca. A Revolução Francesa, no entanto, procurou criar um direito novo, capaz de eliminar 

o passado e as tradições até então herdadas de outros povos, mediante o esquecimento do direito francês mais 

antigo e da negação da autoridade do ius commune. A Revolução Francesa, como toda revolução, ressentiu-se de 

forte dose de ilusões românticas e utopias, gerando dogmas, como o da proibição de o juiz interpretar a lei. Para 

a Revolução Francesa, a lei seria indispensável para a realização da liberdade e da igualdade. Por este motivo, 

entendeu-se que a certeza jurídica seria indispensável diante das decisões judiciais, uma vez que, caso os juízes 

pudessem produzir decisões destoantes da lei, os propósitos revolucionários estariam perdidos ou seriam 

inalcançáveis. A certeza do direito estaria na impossibilidade de o juiz interpretar a lei, ou, melhor dizendo, na 

própria lei. Lembre-se que, com a Revolução Francesa, o poder foi transferido ao Parlamento, que não podia 

confiar no judiciário”. MARINONI, Luiz Guilherme. A Transformação do Civil Law e a Oportunidade de um 

Sistema Precedentalista para o Brasil. Revista Jurídica. Porto Alegre, RS, ano 57, n. 380, p. 45-51, jun. 2009. 

Apud Pimentel Berky – Tese Doutorado – Existe uma Gramática das Decisões Judiciais? A ADPF 130/DF como 

marco investigatório nas decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Antoine Garapon e Ioannis Papadopoulos sintetizam o tema relacionando a relação entre direito e judiciário na 

Inglaterra e França: “Essas duas histórias destinam o direito e os juízes a dois papéis bem diferentes: em um dos 

casos, a rule of law estabiliza as relações de uma sociedade civil independente e mercantil, noutro o direito fica 

limitado a um estatuto de servidão em relação ao poder político, única fonte de legitimidade. [...] GARAPON, 

Antoine. PAPADOPOULOS, Ioannis. Julgar nos Estados Unidos e na França. Cultura Jurídica Francesa e 

Common Law em uma Perspectiva Comparada. Trad. Profª Regina Vasconcelos. Rev. Profª Mirian Alves de 

Souza. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 26.     
154 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: 

CONPEDI, 19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1856. 
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alografia do direito, como acima explicitado, a doutrina atua na extração da norma jurídica do 

texto legal. 

Seria portanto, responsável pela socialização dos integrantes do campo jurídico 

(advogados públicos e privados, magistrados, membros do Ministério Público, estudantes e 

acadêmicos do Curso de Direito) nos símbolos e nas representações articuladas do sistema de 

pensamento ou da atividade discursiva pertinente ao direito155. 

 Assim, a doutrina não é uma teoria subordinante das práticas judiciárias, tratando-se 

de um discurso proferido sobre possíveis interpretações que o texto legal pode ter, ou seja, das 

possíveis normas jurídicas extraídas, que poderão ser utilizadas pelos operadores do direito. 

Em seu atuar, a doutrina não se debruça sobre a análise de como o direito é, mas a 

interpretação realizada pela doutrina está vinculada a como o direito deve ser. Não há, 

destarte, preocupação por parte da doutrina sobre o mundo empírico.  

A doutrina jurídica assim, atua na interpretação do texto legal, buscando retirar seu 

invólucro, permitindo o surgimento de seu produto, que é a norma jurídica156. 

Por outro lado, além da doutrina, também atua como interprete do texto legal, atuando 

na produção da norma jurídica, a jurisprudência. No Brasil, a adoção do sistema do civil law 

reduz o juiz ao papel simples aplicador da lei157. 

A posição da jurisprudência nos países que adotam o civil law é bem retratada por 

Antoine Garapon e Ioannis Papadopoulos158: 

 

Nos sistemas de direito romano-germânico, a lei é a fonte primária do direito. A 

codificação aumenta consideravelmente a força da lei, hierarquizando as suas 

disposições e as reagrupando em um conjunto exaustivo e coerente: em suma, 

racional. A codificação é certamente a técnica mais característica dos direitos da 

                                                 

155 Ibidem, p. 1856. 
156 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 31. 
157 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: 

CONPEDI, 19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1857. 
158 GARAPON, Antoine. PAPADOPOULOS, Ioannis. Julgar nos Estados Unidos e na França. Cultura 

Jurídica Francesa e Common Law em uma Perspectiva Comparada. Trad. Profª Regina Vasconcelos. Rev. 

Profª Mirian Alves de Souza. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 33 Apud Pimentel Berky – Tese Doutorado – 

Existe uma Gramática das Decisões Judiciais? A ADPF 130/DF como marco investigatório nas decisões do 

Supremo Tribunal Federal. 

 



66 

 

família romanista. Longe de ser uma simples coletânea de regras, o código é um 

edifício legislativo que pretende ser o espelho de uma pólis harmoniosa. Ele deve 

fornecer ao cidadão um material legível, ao qual seja sempre possível referir-se, e 

ser, para o juiz, um guia precioso para perceber, através da disposição dos princípios 

e da classificação das regras, a intenção legisladora. Aliás, somente a lei constitui o 

direito, do qual os juízes são apenas os porta-vozes. 

Isso não significa que a jurisprudência não exerça papel algum – as regras, gerais 

por definição, demandam ser aplicadas. “Indicador” de normas, o juiz o é ainda mais 

na medida em que é colocado na obrigação se de pronunciar, sob pena de denegação 

de justiça. Ainda que regra de direito possa, pois, ser uma regra extraída da doutrina 

ou enunciada pelo legislador e apta a dirigir a conduta dos cidadãos, ela não deixa de 

ter uma relação obrigatória com um litígio particular. Ao efetuar esse indispensável 

trabalho de interpretação, pode acontecer que o juiz modifique de maneira 

considerável o alcance da lei; esse poder, contudo, nunca será assumido como tal na 

cultura romano-germanica, segundo a qual toda questão deve – em teoria – encontrar 

sua solução lógica. Nesse sistema teoricamente auto-suficiente, a jurisprudência não 

é considerada como uma das fontes formais do direito, e não liga, em princípio das 

jurisdições.  

 

Assim, as decisões que são proferidas pelos diversos órgãos que compõem o Poder 

Judiciário Brasileiro explicitam as representações de seus juízes sobre as problemáticas que 

são em juízo deduzidas, cristalizando e formalizando uma relação no campo jurídico, que se 

constitui na denominada prestação jurisdicional159. 

Portanto o juiz na condição de interprete do texto legal extrai de seu conteúdo a norma 

jurídica e a aplica ao caso concreto a ele submetido, exercendo com isto, a prestação 

jurisdicional, que de acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, XXXV160  

é inafastável, indicando ao mesmo tempo o monopólio estatal na distribuição da justiça (ex 

parte principis) e o amplo acesso de todos à referida justiça (ex parte populi)161.  

                                                 

159 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: 

CONPEDI, 19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1857. 
160 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

BRASIL. Constituição (1988). Disponível em:<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20. Jun. 2018. 
161 GRINOVER, Ada Pellegrini. A Inafastabilidade do Controle Jurisdicional e uma Nova Modalidade de 

Autotutela (parágrafos únicos dos artigos 249 e 251 do Código Civil). Revista Brasileira de Direito 

Constitucional. São Paulo, SP, n. 10, p. 13-19, jul./dez. 2007. 
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Dentro da concepção de saber alográfico, o juiz é um personagem que atua no desvelar 

da norma jurídica, assim como a doutrina. De acordo com Eros Roberto Grau: 

 

A norma encontra-se em estado de potência involucrada no texto e o interprete a 

desnuda. Neste sentido – isto é, no sentido de desvencilhamento da norma de seu 

involucro: no sentido de fazê-la brotar do texto, do enunciado – é que afirmo que o 

interprete “produz a norma”. O interprete compreende o sentido originário do texto e 

o mantém (deve manter) como referência de sua interpretação [Gadamer].162 

 

Infere-se portanto, consoante lição dos professores Fernanda Duarte Lopes Lucas da 

Silva e  Rafael Mario Iorio Filho163, que tanto a doutrina como a jurisprudência, na condição 

de intérpretes (do direito como saber alográfico) são coautores do direito, pois a conjugação 

da participação do legislador com a doutrina e/ou a jurisprudência permitem a explicitação da 

norma jurídica no caso delineado. 

A gramática aplicada pelos interpretes do direito (sendo objeto do presente trabalho 

àquela referente às decisões judiciais) representando a compreensão/reprodução que os 

magistrados operam inconscientemente164 nos processos mentais que explicitam a 

interpretação do direito como processo de extração da norma jurídica no caso concreto, deve 

ser objeto de investigação empírica buscando revelar o que o direito efetivamente é, e não o 

que ele deve ser. 

                                                 

162 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 32. 
163 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: 

CONPEDI, 19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1857. 
164 De acordo com seus estudos, o direito brasileiro não possui uma teoria da decisão. Interessante a seguinte 

passagem da autora: “Um outro aspecto da pesquisa que me despertou a atenção e que, certamente, só foi 

perceptível porque eu fui, literalmente, a campo – uma vez que estas constatações não nos são apontadas em 

livros – foi a nítida ausência de reflexão dos operadores do Direito sobre o exercício de sua própria atividade. Os 

Juízes e advogados que entrevistei demonstravam nunca terem pensado sobre questões óbvias para o 

aprimoramento da prestação jurisdicional, como, por exemplo, a possibilidade de os atos processuais serem 

gravados, em vez de reduzidos a termo. Pareceu-me que esses operadores do campo realizam a sua profissão de 

forma tão mecânica e burocrática que acabam por não se permitir enxergar e questionar os seus próprios rituais. 

Talvez seja, inclusive, a principal razão para as práticas judiciárias serem naturalizadas e, por conseguinte, 

ofuscadas e reproduzidas impensada e automaticamente”. BATISTA, Barbara Gomes Lupetti. O Princípio da 

Oralidade às Avessas. Um estudo empírico sobre a construção da verdade no processo civil brasileiro. Fls.273. 

Dissertação. Mestrado em Direito. Universidade Gama Filho – UGF. Rio de Janeiro, 2007. Apud Pimentel 

Berky – Tese Doutorado – Existe uma Gramática das Decisões Judiciais? A ADPF 130/DF como marco 

investigatório nas decisões do Supremo Tribunal Federal. 
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 2.4.  Toeria Semiolinguística 

 Ao definir análise do discurso, Patrick Charaudeau, explicita que: 

 

A análise do discurso, contrariamente às disciplinas precedentes, não se questiona 

sobre a legitimidade da racionalidade política, nem sobre os mecanismos que 

produzem esse ou aquele comportamento político, nem sobre as explicações causais, 

mas sobre os discursos que tornam possíveis tanto a emergência de uma 

racionalidade política quanto a regulação dos fatos políticos. 

A análise do discurso político desenvolveu-se na França com base em um corpus 

especificamente político. Novas noções como as de enunciação, de corpora de 

textos (e não apenas de frases), de contextos, de condições de produção permitiram 

aos estudos linguísticos descobrir e determinar um novo campo de análise da 

linguagem, que não remetia mais à língua, ao estudo dos sistemas da língua, mas ao 

discurso, isto é, aos atos de linguagem que circulam no mundo social e que 

testemunham, eles próprios, aquilo que são os universos do pensamento e de valores 

que se impõem em um tempo histórico dado. [...]165 

Utilizou-se nesta tese a metodologia de análise do discurso proposta por Patrick 

Charaudeau, nos moldes da chamada Teoria Semiolinguistica do Discurso, traçando-se uma 

problemática da organização geral dos discursos, fundamentada em um projeto de influência 

do EU sobre o TU, e para qual existe um contrato de comunicação implícito de interação 

social166. 

Esse contrato de comunicação implícito, no pensamento de Patrick Charaudeau, é 

definido como um conceito central, nos seguintes termos: 

 

[...] um conceito central, definindo-o como o conjunto das condições nas quais se 

realiza qualquer ato de comunicação (qualquer que seja a sua forma, oral ou escrita, 

monolocutiva ou interlocutiva). É o que permite aos parceiros de uma troca 

linguageira reconhecerem um ao outro com os traços identitários que os definem 

como sujeitos desse ato (identidade), reconhecerem o objetivo do ato que os 

sobredetermina (finalidade), entenderem-se sobre o que constitui o objeto temático 

                                                 

165 CHARAUDEAU, Patrick. Discurso Político. São Paulo: Editora Contexto, 2011, p. 37. 
166 IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do Supremo Tribunal Federal na 

Intervenção Federal (1988-2008). Fls. 391. Tese. Doutorado em Direito. Universidade Gama Filho – UGF. Rio 

de Janeiro, 2009. 
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da troca (propósito) e considerarem a relevância das coerções materiais que 

determinam esse ato (circunstâncias).167 

 

Consoante do professor Rafael Mario Iorio Filho:  

 

A análise do discurso é uma disciplina nova que nasce da 

convergência de correntes linguísticas e os estudos sobre a retórica 

greco-romana. Para defini-la, utiliza-se das noções da linguística 

textual na qual os elementos da frase podem ser relacionados a 

múltiplos sensos linguísticos, extralinguísticos e sociais, 

possibilitando vislumbrar quais seriam as intenções nos discursos, 

com os seus ditos e não ditos; e como estes discursos são organizados 

sempre pelos três lugares no qual se forma o sentido: a doutrina, a 

retórica e a cultura jurídica (elemento de justificação ou de 

legitimação).168 

Entre os diversos estudiosos da Análise do Discurso169, Patrick Charaudeau é o que 

melhor se adequa a explicitar a ideologia170 concretizada no discurso dos interpretes (juízes) 

em suas operações alográfico-interpretativas, uma vez que fornece um instrumental que 

possibilita a construção de uma metodologia para a análise dos discursos jurídicos171.  

Seguindo a construção de Patrick Charaudeau sobre análise do discurso, verifica-se 

que o autor associa os seguintes fatores172: 

                                                 

167 CHARADEUAU, Patrick. MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: 

Contexto, 2004, p. 132. 
168 IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do Supremo Tribunal Federal na 

Intervenção Federal (1988-2008). Fls. 391. Tese. Doutorado em Direito. Universidade Gama Filho – UGF. Rio 

de Janeiro, 2009. 
169 As correntes que fazem parte da análise do discurso são: a etnografia da comunicação, a escola francesa, o 

pragmatismo, a teoria da enunciação, a linguística textual, a nova retórica, a história das ideias de Foucault. 

CHARADEUAU, Patrick. MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: 

Contexto, 2004, p. 43-46.  
170 A ideologia para a tese deve ser tida como “um sistema global de interpretação do mundo social”. ARON 

apud DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: 

CONPEDI, 19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1859. 
171 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Por uma Gramática das Decisões Judiciais. In: 

CONPEDI, 19, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CONPEDI, 2010, p. 1859. 
172  DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Imunidade Parlamentar e a Análise do Discurso 

Jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Revista da SJRJ. Rio de Janeiro, RJ, n. 25, p. 353-375, 2009. 
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a)  a análise da situação: aborda os gêneros do discurso associados às práticas 

sociais, consideradas na estrutura das forças simbólicas (habitus)173 estabelecidas e 

reproduzidas no campo de poder174 no qual situa o estatuto de cada autor; 

b) discurso performatizado: o discurso e o estatuto do autor são reproduzidos 

consciente e/ou inconsciente pelo locutor na enunciação; 

c) a semiolinguística: o texto produzido é resultado de processos nos quais os 

sujeitos comunicantes se relacionam em ação de influência sobre o TU perpassando 

diversas finalidades e situações comunicativas. 

Dentro do contrato implícito de comunicação, o processo de interação existente, 

permite a influência do EU sobre o TU (princípio da influência). Permite que o EU (locutor) 

realize o seu discurso jurídico destinado ao TU (receptor do discurso) com a finalidade de 

obter imposição de uma decisão de autoridade175.  

Infere-se portano que a análise do discurso jurídico ocorre sob o chamado princípio da 

influência (EU sobre o TU), onde em um ato de linguagem o locutor (EU) busca influenciar, 

persuadir o seu auditório (TU). 

Na presente tese, investiga-se no discurso jurídico produzido pelos Ministros 

integrantes do Supremo Tribunal Federal (individuais - monodia) em seus votos quando do 

julgamento pelo Plenário (colegiado – polifonia) da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 

4.874./DF, a existência de uma gramática decisória para se promover ou não a deferência 

judicial, a partir do momento em que os votos proferidos (EU – Ministros) buscam obter uma 

aceitabilidade dos receptores (TU – Partes) no sentido de impor a autoridade da decisão. 

                                                 

173 Para Pierre Bourdieu: “Habitus como sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto 

estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das 

ideologias características de um grupo de agentes. Tais práticas e ideologias poderão atualizar-se em ocasiões 

mais ou menos favoráveis que lhes propiciam uma posição e uma trajetória determinadas no interior de um 

campo intelectual que, por sua vez, ocupa uma posição determinada na estrutura da classe dominante”. 

BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974, p.191. 
174 De acordo com Pierre Bordieu: “O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio de dizer o 

direito, quer dizer, boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, no qual se defrontam agentes investidos de 

competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de 

interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, 

justa, do mundo social. É com esta condição que se podem dar as razões quer da autonomia relativa do direito, 

quer do efeito propriamente simbólico de desconhecimento, que resulta da ilusão da sua autonomia absoluta em 

relação às pressões externas”. BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Edusp, 

1992, p. 89. 
175 “O mecanismo aqui descrito denomina-se visadas, ou seja, finalidades ou intenções concretizadas no discurso 

a partir do princípio da autoridade do EU. São elas: a) visada prescrição – EU mandar e o TU deve fazer; b) 

visada solicitação – EU solicitar e o TU deve atender; c) visada instrução – EU fazer saber com provas e o TU 

aceitar prova e fazer”. IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do Supremo 

Tribunal Federal na Intervenção Federal (1988-2008). Fls. 391. Tese. Doutorado em Direito. Universidade 

Gama Filho – UGF. Rio de Janeiro, 2009. 
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2.5.  Categorias Informativas da Cultura Jurídica Brasileira  

 

Considerando os estudos realizados pelos profesores Fernanda Duarte Lopes Lucas da 

Silva e Rafael Mario Iorio Filho176, são verificadas três categorias teóricas informativas da 

cultura jurídica brasileira, sendo elas: a autorreferencialidade, o juiz bricoleur e a lógica do 

contraditório. 

 As referidas categorias podem ser verificadas nos discursos jurídicos proferidos pelos 

atores do campo jurídico, onde no sentido alográfico ocorren a extração da interpretação da  

norma jurídica no caso concreto com a manifestação de uma gramática no processo decisório, 

consoante se depreende da pesquisa feita nos votos proferidos pelos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.874/DF que tramitou perante o 

Plenário do  Supremo Tribunal Federal. 

A análise dos votos proferidos pelos Ministros teve por escopo verificar existência ou 

não de uma gramática decisória, através da presença ou ausência das categorias teóricas da 

autorreferencialidade, do juiz bricoleur e da lógica do contraditório. 

 

2.5.1.  Autorreferencialidade 

 

             A primeira categoria da gramatica decisória objeto de estudo na presente tese é a da 

autorreferencialidade. Esta significa a posição de centralidade do juiz em relação ao sistema 

processual. Parte-se da ideia de que o juiz é seu destinatário, artífice, condutor, corregedor e 

julgador.  

Ocupando a posição de centralidade do sistema processual, esse sistema, construído 

por regras técnicas, interpretadas à luz de uma prática tradicional e consolidada (alografia do 

direito), é concebido para que ao final possa haver uma decisão solucionando a questão 

controvertida posta em juízo, substituindo a vontade das partes, pela vontade do Estado. 

                                                 

176 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica dos Precedentes Judiciais das Súmulas 

Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. In: ENCONTRO ABCP, 9, 2014, Brasília. Anais... Brasília: ABCP, 

2014.  
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             A autorreferencialidade como categoria teórica, nas palavras dos professores 

Fernanda Duarte Lopes da Silva e Rafael Mario Iorio Filho177, permite concluir que cada juiz 

é de fato o dono do processo – “cada cabeça uma sentença” – e assim, ele pode conduzir e 

decidir a administração dos conflitos como quiser, cumprindo apenas exigências retórico-

formais de fundamentação, o que se coloca como um obstáculo a aplicação do direito de 

forma universal e igualitária.  

Sobre a posição do magistrado no sistema processual brasileiro, em especial no que 

tange ao Processo Civil, relevantes são as palavras de Barbara Lupetti 

 

A concentração dos poderes exclusivamente nas mãos do Juiz é parte deste sistema 

que, em função disso, obstaculiza o diálogo entre as partes. Do início ao fim do 

processo é conduzido pelo Estado, de modo que se impede a discussão entre duas 

partes que, em igualdade de condições, argumentem as razões do conflito e 

estabeleçam diálogos. Nesse contexto, o território é muito mais textual do que oral, 

ao contrário do que sustenta a dogmática. 

De fato, nos momentos de materialização da oralidade, a centralização do poder nas 

mãos do Juiz fica mais evidente. Entretanto, isso não quer dizer que no nosso 

sistema- objeto desta pesquisa – o processo, por ser predominantemente escrito, não 

seja concentrado no Juiz. No Brasil, o papel que o Juiz exerce no processo também é 

central, tornando-se ainda mais representativo no sistema oral, onde isso transparece 

de forma mais evidente. O Juiz, em nosso sistema, toma para si a direção da causa 

(OLIVEIRA, 1938). 

O livre convencimento, instituto presente no Direito brasileiro, permite que o 

magistrado escolha as provas que quiser para fundamentar as suas decisões. Contra 

tudo e contra todos, ele é livre para construir a verdade de acordo com a sua 

convicção, ainda que a prova produzida induza interpretações distintas.178 

 

A atuação do magistrado no sistema processual brasileiro consiste na resolução de 

pleitos deduzidos em juízo por uma parte ou mais partes179. Assim, esses pleitos por 

                                                 

177 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica dos Precedentes Judiciais das Súmulas 

Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. In: ENCONTRO ABCP, 9, 2014, Brasília. Anais... Brasília: ABCP, 

2014. 
178 BATISTA, Barbara Gomes Lupetti. O Princípio da Oralidade às Avessas. Um estudo empírico sobre a 

construção da verdade no processo civil brasileiro. Fls.273. Dissertação. Mestrado em Direito. Universidade 

Gama Filho – UGF. Rio de Janeiro, 2007. 
179 “Pela jurisdição, como se vê, os juízes agem em substituição às partes, que não podem fazer justiça com as 

próprias mãos (vedada a autodefesa – CP, art. 345); a elas, que não mais podem agir, resta a possibilidade de 
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representarem uma insatisfação180 da parte são deduzidos em juízo em busca de uma solução 

que represente a manifestação do Estado sobre aquele litígio. E, justamente nesse atuar que o 

juiz exerce a posição de centralidade no sistema processual, seja no que tange a avaliação de 

provas apresentadas, seja no que tange a produção do ato decisório. 

A posição do juiz no sistema processual brasileiro é tão central que permite concluir 

que a verdade é aquilo que ele diz na hora de julgar. Nessa linha, Barbara Lupetti esclarece:  

 

A pesquisa apontou que “verdade” é aquilo que o Juiz diz que é na hora de julgar. 

Nesse sentido, a verdade no processo brasileiro é formada ao arbítrio das partes. 

Sobre o tema, Kant de Lima (1995) ressalta em sua pesquisa sobre as práticas 

policiais – cujos dados são perfeitamente aplicáveis às práticas judiciárias – que o 

processo de produção da verdade resulta mais propriamente das relações pessoais, 

sociais, políticas e de poder que estão subjacentes nessas práticas do que 

propriamente pela aplicação universal e neutra das normas jurídicas. Até mesmo 

porque, no caso, esta verdade, antes de ser resultado do consenso sobre os fatos 

produzidos durante o processo, é a interpretação autorizada e monopolizada do 

Estado, representado na figura do Juiz, que opera sobre fatos previamente definidos 

e eleitos para comprovar e ratificar uma verdade também previamente constituída.181 

 

A categoria da autorreferencialidade é novamente identificada por Barbara Lupetti ao 

analisar a distância fática existente entre o previsto legalmente como procedimento para 

julgamento de recursos perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e, o que 

acontece na realidade, conforme pode-se depreender abaixo: 

 

                                                                                                                                                         

fazer agir, provocando o exercício da função jurisdicional. E como a jurisdição se exerce através do processo, 

pode-se provisoriamente conceituar este como instrumento por meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam para 

pacificar as pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo cumprir o preceito jurídico pertinente a cada 

caso que lhes é apresentado em busca de solução”. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada 

Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

41.   
180 A ideia de insatisfação da parte que busca a realização do seu pleito em juízo, representa na doutrina o 

significado da palavra lide. Nesse sentido: “[...] A existência da lide é uma característica constante na atividade 

jurisdicional quando se trata de pretensões insatisfeitas que poderiam ter sido satisfeitas pelo obrigado. Afinal, é 

a existência do conflito de interesses que leva o interessado a dirigir-se ao juiz e a pedir-lhe uma solução; e é 

precisamente a contraposição dos interesses em conflito que exige a substituição dos sujeitos em conflito pelo 

Estado”. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria Geral do Processo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 152.   
181 BATISTA, Barbara Gomes Lupetti. O Princípio da Oralidade às Avessas. Um estudo empírico sobre a 

construção da verdade no processo civil brasileiro. Fls.273. Dissertação. Mestrado em Direito. Universidade 

Gama Filho – UGF. Rio de Janeiro, 2007 
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Registre-se que os votos dos relatores são elaborados antes das sessões, isto é, os 

Desembargadores os levam prontos para as sessões de julgamento, o que demonstra, 

tanto que estão fechados para o consenso e para o diálogo, quanto que o seu 

convencimento se forma, individualmente, sendo certo que, quando chegam a 

sessão, já estão convictos sobre a que parte o Direito recorre, conforme o campo 

sugeriu, destacando um advogado que entrevistei: “Todo mundo sabe. Os julgadores 

já entram para a sessão de julgamento com a decisão tomada. O entendimento é 

preconcebido. 

Nesse sentido, a sessão de julgamento passa a ter o papel de mero ritual burocrático 

– onde formalismos são compulsoriamente observados – não representando, como 

se espera, que seja o momento para o debate oral e público, onde todos os julgadores 

discutirão os argumentos do processo e chegarão, unanimemente, pelo diálogo, a 

uma decisão que reproduzirá uma verdade consensualmente concebida. [...]182   

 

Dessa forma a categoria da autorreferencialidade será analisada nos votos proferidos 

pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade  nº. 4.874/DF pelo Plenário.  

 

2.5.2  Juiz Bricoleur 

 

A categoria do juiz bricoleur adotada na presente tese tem como base os estudos 

desenvolvidos pelos professores Fenanda Duarte Lopes Lucas da Silva e Rafael Mario Iorio 

Filho183, os quais explicitam que a apropriação terminológica do bricoleur pelo Poder 

Judiciário na construção das decisões tem como base àquela utilizada pelo Lévi-Strauss184. 

O sentido do juiz bricoleur é estabelecido da seguinte comparação: assim como o 

artesão (bricoleur) dá um novo sentido a uma mesa, descontextualizando-a do significado 

original e, recontextualizando-a em seu próprio universo ou inventário de sentidos, como um 

calço de armário, ou seja, em uma unidade estrutural completamente nova e nunca vagamente 

sonhada, o Poder Judiciário descontextualiza os signos apresentados, de maneira ampla pela 

linguagem jurídica. Com isso, o Poder Judiciário em seu atuar opera verdadeira 

                                                 

182 Ibidem 
183 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica dos Precedentes Judiciais das Súmulas 

Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. In: ENCONTRO ABCP, 9, 2014, Brasília. Anais... Brasília: ABCP, 

2014. 
184 O modus operandi da bricolage foi extraído do ensinamento de Claude LÉVI-STRAUSS. LÉVI-STRAUSS, 

Claude. O Pensamento Selvagem. 2.ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. 
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ressignificação de sentido dos signos linguísticos utilizados nas decisões judiciais, adotando-

os de modo completamente novo e original em suas decisões.  

Tal comportamento leva Rafael Mario Iorio Filho a sustentar que primeiro os 

Ministros decidem e depois tentam justificar a decisão185. 

Nessa linha, ainda de acordo com Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda Duarte Lopes 

Lucas da Silva186, o modo de agir do bricoleur consiste em se apropriar, primeiramente, de 

signos postos pela linguagem, como o exemplo de um artesão ir ao brechó ou ferro velho para 

coletar material para seu labor. 

Num segundo momento, efetua o processo de classificação (taxionomia) e 

catalogação, utilizando lógica própria e particularizada dos signos que apropriou, procedendo 

assim, o processo de descontextualização. Com isso, ainda em continuidade com o exemplo 

acima dado, o artesão, nesse momento, irá a estante organizar seu material nas prateleiras da 

seguinte forma: na primeira estão as peças que servirão para estofo de cadeira, na segunda 

material para tampo de abajur etc. 

Assim, após a escolha dos signos que irá utilizar e, após cataloga-los, o juiz bricoleur 

cria em um acervo obviamente limitado de signos, do qual ele vai se servir quando da 

realização de seu ofício na construção de uma obra. Este trabalho, portanto, será único, visto 

que o material e a lógica de organização dos signos são particularizados e individuais de seu 

artesão. 

Verificam-se no estudo de Rafael Mario Iorio Filho187 diversos momentos em que o 

Supremo Tribunal Federal, no período de 1988 a 2008, nos processos referentes a pedidos de 

Intervenção Federal pratica através dos votos de seus Ministros do modus operandi da 

bricolage. Assim, vejamos: 

 

                                                 

185 A assertiva do autor tem como fundamento pesquisa empírica realizada na qual avaliou 150 decisões do 

Supremo Tribunal Federal, de 1988 a 2008, que constituíram em termos de espaço amostral todas as decisões 

referentes a pedidos de Intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Nessa linha, o autor sustenta que, apesar de explícitas as circunstâncias para que fossem 

providos os pedidos, o Supremo Tribunal Federal em nenhum deles decidiu pela intervenção. IORIO FILHO, 

Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do Supremo Tribunal Federal na Intervenção Federal 

(1988-2008). Fls. 391. Tese. Doutorado em Direito. Universidade Gama Filho – UGF. Rio de Janeiro, 2009.  
186 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica dos Precedentes Judiciais das Súmulas 

Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. In: ENCONTRO ABCP, 9, 2014, Brasília. Anais... Brasília: ABCP, 

2014. 
187 IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do Supremo Tribunal Federal na 

Intervenção Federal (1988-2008). Fls. 391. Tese. Doutorado em Direito. Universidade Gama Filho – UGF. Rio 

de Janeiro, 2009. 



76 

 

Excerto 1 - Enunciador: MIN. CELSO DE MELLO, IF-QO nº590-2/CE: “O 

mecanismo de intervenção constitui instrumento essencial à viabilização do próprio 

sistema federativo, e, não obstante o caráter excepcional de sua utilização - 

necessariamente limitada às hipóteses taxativamente definidas na Carta Política -, 

mostra-se impregnado de múltiplas funções de ordem político jurídica, destinadas 

(a) a tornar efetiva a intangibilidade do vínculo federativo, (b) a fazer respeitar a 

integridade territorial das unidades federadas, (c) a promover a unidade do Estado 

Federal e (d) a preservar a incolumidade dos princípios fundamentais proclamados 

pela Constituição da República.”   

Comentário: O enunciador, através do modus operandi da bricolage, realiza uma 

explicação de cunho doutrinário do que é a intervenção federal. 

[...] 

Excerto 2 - Enunciador: MIN. CELSO DE MELLO, IF nº 164-1/SP:  “No mesmo 

sentido recordo outros precedentes da Corte (IF 81 (AgRg), RTJ 114/443; IF 135, 

Pertence, DJ 24.11.95) e, sob ordens constitucionais anteriores, que, no ponto, não 

sofreram alteração substancial: IF 61, 16.12.70, Barros Monteiro, RTJ; IF 94, 

19.12.86, M. Alves”. Assim sendo, na linha dos precedentes, nego seguimento ao 

pedido”.   

Comentário: O enunciador, através do modus operandi da bricolage, cita decisões 

anteriores a ordem constitucional de 1988, apesar de estarem fundamentadas em 

outras bases, para fundamentar seu ponto de vista.  

 

A categoria do juiz bricoleur será analisada nos votos proferidos pelos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade  

nº. 4.874/DF pelo Plenário.  

 

2.5.3.  Lógica do Contraditório 

 

            A lógica do contraditório apresenta uma homonímia com o princípio do contraditório, 

mas com ele não se confunde. 

O princípio do contraditório é uma garantia fundamental individual do processo188 

estando previsto na Constituição Federal de 1988 no art. 5º, LV189, onde é assegurado aos 

                                                 

188 Leonardo Greco se referindo a Luigi Paolo Comoglio divide as garantias fundamentais do processo em 

individuais e estruturais. As primeiras se referem a proteção de direitos e interesses subjetivos de cada uma das 

partes nos processos concretos, enquanto as segundas, referem-se ás condições prévias de que se deve revestir-se 
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litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

Assim, o princípio do contraditório representa diversas possibilidades processuais que 

constituem garantia fundamental individual, daquele que participa da relação jurídico – 

processual. Entre as possibilidades estabelecidas pelo princípio do contraditório estão: 

possibilidade de ter ciência dos procedimentos ajuizados contra o indivíduo; possibilidade de 

se manifestar acerca deles mediante a produção de alegações e provas; ter prazo suficiente 

para promover a sua alegação; poder se manifestar antes de qualquer decisão; e, ter a ampla 

possibilidade de se manifestar em processos de seu interesse. 

A lógica do contraditório, diferentemente do princípio do contraditório, de acordo com 

Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva190 é uma categoria teórica 

do habitus do campo jurídico brasileiro, modelando, portanto, a formação dos raciocínios e 

práticas da cultura jurídica no Brasil. 

Nesse sentido, enquanto o princípio do contraditório é uma categoria do dever ser, a 

lógica do contraditório é uma categoria do ser, viabilizando a compreensão da realidade do 

mundo jurídico, descrevendo o seu funcionamento no plano discursivo.     

             Assim, lógica do contraditório não opera consensos ou verdades consensualizadas, 

que permitiriam fosse administrado o conflito social trazido aos tribunais, mas sentido 

diverso, a lógica do contraditório fomenta mais conflitos, pois os devolve à sociedade sem a 

devida apreciação. 

              Após realizar pesquisa empírica no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

onde investigou a aplicação do princípio da oralidade, Barbara Lupetti esclarece que: 

Além disso, a estrutura processual vigente, em que o trâmite predominantemente 

escrito em 1ªª instância é, em certas circunstâncias, totalmente desqualificado pelos 

                                                                                                                                                         

a organização judiciária. GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Justo. Revista 

Jurídica. São Paulo, RJ, ano 51, n. 305, p. 61-99, mar. 2003. 
189 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

BRASIL. Constituição (1988). Disponível em:<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20. Jun. 2018. 
190 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica do Contraditório: Ainda somos medievais. In: 

CONPEDI, 14, 2015, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 27. 
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procedimentos das instâncias recursais, cria verdades jurídicas sobrepostas, 

perpetuando a lógica do contraditório internamente. Nesse sentido, além do 

contraditório das partes que digladiam as suas versões no curso do processo, o nosso 

sistema estabelece o contraditório das verdades construídas pelos magistrados nas 

decisões judiciais proferidas nos distintos graus de jurisdição. 

Em algumas ocasiões, a verdade produzida na instância recursal coincide com a 

verdade da 1ª instância processual, e, nesses casos, a sentença proferida pelo Juiz 

monocrático é mantida pelo Tribunal; todavia, há casos em que o Tribunal reforma a 

decisão do Juiz singular e, assim, contradiz toda a versão formulada no 1º grau de 

jurisdição, afastando a verdade ali construída e, por conseguinte, formulando outra, 

que se manterá firme, provisoriamente, até que a instância imediatamente superior 

não a modifique. 

Essa sistemática produz um “contraditório de verdades jurídicas” e, nesse sentido, 

torna legítima a possibilidade de o processo ser estruturado segundo lógicas, 

concomitante e infinitamente, distintas e excludentes.191 

 

Infere-se portanto que a lógica do contraditório não permite a construção de sentidos 

compartilhados, não opera consensos ou verdades consensualizadas que possibilitariam a 

administração do conflito social deduzido em juízo, permitindo o conhecimento e 

compreensão das regras jurídicas pelos cidadãos que, em virtude do entendimento do sentido 

dessas regras, poderiam orientar melhor as suas condutas. 

Por outro lado, a falta de consenso advinda do próprio órgão que profere a decisão 

judicial, acaba por fomentar mais conflitos e divergências, uma vez que, ao proferir a decisão 

escolhendo uma das interpretações possíveis do direito, o juiz, sem que o conflito seja 

necessariamente administrado, tratado ou mediado, apresenta a solução do Estado, entregando 

a prestação jurisdicional à sociedade. 

Dessa forma não havendo certeza de sentidos por parte dos membros da sociedade e 

seus órgãos, ou seja, dos destinatários do direito, não há como ter expectativa de adequação e 

produção de comportamento em um sentido eventualmente esperado pelo Estado. 

Portanto, diminuem-se as expectativas das condutas humanas na sociedade, 

aumentando as chances de ocorrerem conflitos e disputas, por falta de sensibilidade jurídica 

                                                 

191 BATISTA, Barbara Gomes Lupetti. O Princípio da Oralidade às Avessas. Um estudo empírico sobre a 

construção da verdade no processo civil brasileiro. Fls.273. Dissertação. Mestrado em Direito. Universidade 

Gama Filho – UGF. Rio de Janeiro, 2007. 
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ou sentimento social que valorize a segurança, da mesma forma que o julgamento do controle 

judicial em comento.192    

Ressalte-se que essa lógica do contraditório constitui o próprio campo, sendo 

significativo que aos alunos de direito desde cedo sejam apresentadas diferentes correntes 

doutrinárias sobre os mais variados objetos. Com isso, os alunos de direito desde o início da 

faculdade já se socializam, inconscientemente, com a lógica do contraditório, ao serem 

apresentados a diferentes correntes doutrinárias sobre objetos que, ao invés de esclarecer, 

gerando segurança para futura aplicabilidade, confundem por sua instabilidade e incerteza, 

uma vez que o sentido dependerá de cada caso concreto investigado pelo aplicador do direito.  

Esse pensamento exposto na faculdade se reproduz nos concursos de ingresso para a 

magistratura, nas provas às quais os candidatos se submetem. Nesses processos seletivos, são 

exigidos dos candidatos o domínio do conhecimento dogmático acerca de “questões 

controvertidas”, cuja resposta esperada implica na exposição das diferentes correntes sobre o 

problema. Assim, a resposta a ser exarada na questão será influenciada pela escolha da 

corrente doutrinária adotada pelo candidato, ou, havendo mais de uma corrente, da exposição 

desses pensamentos dogmáticos. 

Esse pensamento ensinado nas faculdades e reproduzidos nos concursos públicos, 

parte de uma compreensão de que quanto mais correntes se conhece, maior é o 

reconhecimento da erudição do agente.  

Essa perspectiva pode ser verificada facilmente ao se analisar os votos proferidos 

pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

4.874./DF analisada nesta tese, mormente quanto ao resultado de cinco votos pela 

constitucionalidade e cinco votos pela inconsticionalidade da Resolução editada pela 

ANVISA, cuja conseqüência foi uma evidente insegurança jurídica porquanto somente se 

pode declarar a inconstitucionalidade por maioria de votos. 

Assim, pela lógica do contraditório, as práticas jurídicas discursivas apresentam-se 

como verdadeiras disputas de “teses ou entendimentos ou posicionamentos ou correntes” que 

só se encerrarão por um ato de vontade da autoridade competente193, uma vez que a 

                                                 

192 DUARTE fERNADA. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica do Contraditório: Ainda somos medievais. In: 

CONPEDI, 14, 2015, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 29. 

193 Roberto Kant de Lima bem explicita a ideia exposta na lógica do contraditório: “[...] Decorrem daí, inclusive, 

regimes retóricos distintos daqueles da argumentação que busca o consenso: aqui predomina o embate 
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controvérsia tende ao infinito, não havendo espaço para a produção do consenso. 

Depreende-se portanto que a lógica do contraditório, quando equivocadamente 

confundida com o princípio do contraditório, faz surgir a crença de que as discussões jurídicas 

brasileiras, tais como as realizadas pelo Poder Judiciário, sejam democráticas, tolerantes e 

construtoras de verdades, uma vez que estariam dando oportunidades iguais de todos que 

estivessem participando da ação comunicativa falar.  

Não obstante, a lógica do contraditório não permite esta compreensão. Pelo contrário, 

ela é responsável por naturalizar a (des)igualdade, uma vez que todos os posicionamentos 

jurídicos são possíveis (dada a imensidade de correntes doutrinárias, dispostas de acordo com 

o posicionamento adotado pela parte processual), admissíveis e disputam ser exitosos 

(vencedores) em um jogo que é do juiz (autorreferencialidade), por ser o dono do processo e 

possuir em suas palavras o sentido do que é verdade no processo194. 

Da mesma forma, a categoria da lógica do contraditório será investigada nos votos 

proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.874  pelo Plenário.  

 

CAPÍTULO 3: ANÁLISE DOS VOTOS PROFERIDOS PELOS MINISTROS EM 

PLENÁRIO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.874. 

 

Neste capítulo será feita a análise dos votos do Ministros, proferidos no Plenário do 

julagamento da ADI nº 4.874 para se verificar a existência de uma gramática decisória, 

utilizando-se os respectivos excertos. 

3.1.  Análise do Discurso – Categoria Teórica da Autorreferencialidade 

 

Analisando os votos proferidos pelos Ministros no Plenário da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 4.874, pretende-se verificar a existência de uma gramática decisória 

da categoria teórica da autorreferencialidade nos termos já esboçados nesta pesquisa. 

                                                                                                                                                         

escolástico de teses opostas, em que apenas uma deve ganhar, por ter saber mais autoritativo do que o da outra. 

Vale o argumento de autoridade, em prejuízo da autoridade dos argumentos”. LIMA, Roberto Kant de. Polícia, 

Justiça e Sociedade no Brasil. Uma Abordagem Comparativa dos Modelos de Administração de Conflitos no 

Espaço Público. Revista de Sociologia e Política. Curitiba, PR, n. 13, p.23-38, nov. 1999. 
194 BATISTA, Barbara Gomes Lupetti. O Princípio da Oralidade às Avessas. Um estudo empírico sobre a 

construção da verdade no processo civil brasileiro. Fls.273. Dissertação. Mestrado em Direito. Universidade 

Gama Filho – UGF. Rio de Janeiro, 2007. 
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Na lição dos professores Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva e Rafael Mario Iorio 

Filho195, pode-se concluir que pela Autorrferencialidade cada juiz é de fato o dono do 

processo – “cada cabeça uma sentença” – e assim, ele pode conduzir e decidir a administração 

dos conflitos como quiser, cumprindo apenas as exigências retórico-formais da 

fundamentação, o que se coloca como um obstáculo a aplicação do direito de forma universal 

e igualitária. 

Essa verificação será promovida através de excertos retirados dos votos do Ministros. 

 

EXCERTO 1 – Ao enfrentamento do mérito, permito-me lembrar, de início, pela 

pertinência, as palavras de Sandra Day O’Connor, Juíza hoje aposentada da 

Suprema Corte dos EUA, em julgamento paradigmático daquela Casa (Food and 

Drug Administration v. Brown & Williamson Tobacco Corporation),em que 

enfrentados dilemas análogos aos ora submetidos a este Supremo Tribunal Federal: 

“este caso envolve um dos mais preocupantes problemas de saúde pública 

enfrentados hoje pela nossa nação – as milhares de mortes prematuras que ocorrem a 

cada ano devido ao uso do tabaco”. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa 

Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 31/32. DJ 01.02.2019) 

Comentário: A Ministra utilizou em seu voto as palavras de uma juíza aposentada da Suprema 

Corte dos EUA demonstrando claramente a aurorrefencialidade quando diz “Ao  

enfrentamento do mérito, permito-me lembrar, .....”, vale dizer, como dona do processo ela 

mesma se permitiu declinar no fundamento de seu voto as palavras de uma juíza da Suprema 

corte porque entendeu que havia pertinência com o mérito da ADI 4.874/DF. Evidencia-se o 

EU explicitado na lições de Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda Duarte Lopes Lucas da 

Silva. 

 

EXCERTO 2 – Bem situada a questão, vejo como figura de retórica a assertiva 

lançada da tribuna sobre eventual risco de a ANVISA vir a, por resolução, retirar a 

folha de tabaco presente no Brasão da República. A propósito, enfatizo que o ramo 

de fumo florido orna não apenas as Armas Nacionais, em composição com um ramo 

de café frutificado, como também a própria bandeira do Estado do Rio Grande do 

Sul, onde se ladeia a um ramo de erva-mate. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. 

Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 34. DJ 01.02.2019) 

                                                 

195 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica dos Precedentes Judiciais das Súmulas 

Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. In: ENCONTRO ABCP, 9, 2014, Brasília. Anais... Brasília: ABCP, 

2014. 
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Comentário: Infere-se neste excerto que a Ministra utiizou palavras e expressões que deixam 

clarividente a intenção da magistrada se firmar como a dona do processo, como “... vejo...’ 

“..enfatizo...”, bem como, faz referência à bandeira do Estado do Rio Grande do Sul para 

arrimar seu entendimento mesmo fora do contexto da fundamentaçao declinada pela parte 

sobre a inconstitucionalidade da Resolução editada pela ANVISA. 

 

EXCERTO 3 – Nessa ordem de ideias, reconheço que o dissenso interpretativo 

evidenciado entre a autora da ação direta e a ANVISA – destinatária das normas 

impugnadas – a respeito da extensão dos poderes normativos a ela conferidos pelo 

art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999, em particular quanto à regulação da produção, da 

importação e da comercialização de produtos fumígenos derivados do tabaco, indica 

que não desprovida de razão a corrente majoritária formada no precedente citado 

(medida cautelar na ADI 1.668/DF) quanto ao emprego da técnica da interpretação 

conforme a Constituição em caso como este. Não obstante, comungo da 

compreensão então manifestada pelo eminente Ministro Moreira Alves no sentido de 

que supérfluo lançar mão da técnica da interpretação conforme a Constituição para 

afirmar que a competência normativa da ANVISA subordina-se à observância da 

legislação vigente. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. 

Rosa Weber, p. 63. DJ 01.02.2019) 

Comentário: Verifica-se que a Ministra neste trecho de seu voto utiliza palavras que denotam 

o seu exclusivo modo de pensar para julgar, como também, cita o entendimento de outro 

Ministro enfatizando que conduz sua fudamentação da forma que melhor  lhe aprouver. 

 

EXCERTO 4 Entendo que não poderia ser diferente. Um Estado que transfere a 

entes administrativos, como é o caso das chamadas agências reguladoras, parte da 

tarefa de elaboração normativa não pode prescindir de mecanismos institucionais de 

fiscalização, em face da Constituição da República, da legitimidade formal e 

material dessa produção normativa extraparlamentar, sob pena de se admitir uma 

situação paradoxal: as normas gerais e abstratas emanadas do Congresso Nacional 

ficam sujeitas ao controle de constitucionalidade ao mesmo tempo em que normas 

de mesma densidade, igualmente marcadas pelos traços de generalidade e abstração, 

porém emanadas das mais diversas estruturas burocráticas que não contam com a 

mesma legitimação democrática proporcionada pelo voto popular, pairam acima dos 

limites impostos pela Carta da República ao Poder Legislativo. (STF. ADPF Nº. 

4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 73. DJ 01.02.2019) 

Comentário: Percebe-se neste excerto que a Ministra declina seu entendimento e afirma que 

“...não poderia ser diferente...’, com a intenção de legitimar o controle de constitucionalidade 



83 

 

dos atos regulatórios da mesma forma que a leis emanadas do legislativo, valendo-se desse 

argumento para justificar a deferência judicial ao ato editado pela ANVISA, denotando ser a 

dona do processo. 

 

EXCERTO 5 – No caso, há indiscutível consenso científico em torno dos malefícios 

proporcionados pelo consumo de tabaco e a repercussão social que a disseminação 

do tabagismo acarreta, independentemente da presença de substâncias sintéticas e 

naturais, em qualquer forma de apresentação (substâncias puras, extratos, óleos, 

absolutos, bálsamos, dentre outras), com propriedades flavorizantes ou 

aromatizantes que possam conferir, intensificar, modificar ou realçar sabor ou aroma 

do produto, incluindo os aditivos descritos na Resolução. Porém, independentemente 

dessa constatação, a legislação autoriza a importação e a comercialização no país 

desses produtos fumígenos 

derivados do tabaco, com as restrições já mencionadas. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, 

Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Alexandre de Moraes, p. 107. DJ 01.02.2019). 

Comentário: Em seu voto, o Ministro faz referências sobre os malefícios do tabaco citando 

expressões técnicas e afirmando serem “... indiscutível...”  “... independentemente da presença 

de substâncias sintéticas...”, ou seja, não considerou a hipótese de que qualquer adição ao 

tabaco, como aromas e sabores, pode contribuir ainda mais para o excesso do tabagismo, e 

externa um sentimento que ao seu ver está isento de qualquer discussão por seus pares mesmo 

diante de todo estudo técnico e estatística apresentados pela ANVISA quando da edição da 

Resolução proibindo a comercialização de produtos fumígenos derivados do tabaco com 

aditivos, 

 

EXCERTO 6 – Senhora Presidente, eminentes Pares, eu estou seguro de que não é a 

primeira vez que este tema vem ao debate e também a tentativa deste Colegiado, ao 

lado de inúmeras outras tarefas, apreciar e dar um desate jurídico a essa matéria é do 

interesse não apenas das partes, de seus ilustres Advogados aqui presentes, mas 

também da própria Agência Reguladora, dos órgãos de Estado e da prestação 

jurisdicional. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Edson 

Fachin, p. 109. DJ 01.02.2019). 

Comentário: Neste excerto o Ministro Edson Fachin faz o introito de seu voto externando sua 

segurança quanto a importância do julgamento da ADI em comento, não somente para as 

partes mas também para a própria Agência Reguladora, dos órgãos e da prestação 

jurisdicional demonstrando que conduziu sua decisão pelo seu sentimento íntimo, subjetivo e 

não somente com a interpretação dos ditames legais. 
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EXCERTO 7 Portanto, em meu modo de ver, não há aqui inconstitucionalidade 

formal. Também entendo que inexiste a inconstitucionalidade em sentido material. 

(STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Edson Fachin, p. 110. 

DJ 01.02.2019). 

Estou valendo-me da lição do Professor Egon Bockmann Moreira. Cito aqui obras, 

além da lição do ilustre professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

do Paraná, para concluir que a Agência Reguladora está dentro dos limites 

normativos e, por isso, não encontro, nesta dimensão, uma expressão - e com toda a 

vênia ao Ministro Alexandre de Moraes -, uma expressão política da Agência 

Reguladora. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Edson 

Fachin, p. 110. DJ 01.02.2019). 

Comentário: Tem-se aqui dois excertos do voto do Ministro Edson Fachin, porquanto se 

reputou necessário fazer dessa forma para sequência do raciocínio uma vez que no primeiro 

trecho o Ministro utiliza a expressão “... ao meu modo de ver, não há aqui 

inconstitucionalidade ..’ levando-nos a crer que chegou a essa conclusão para decidir com a 

percuciente análise de tudo o que fora apresentado na ADI em comento.  Porém, no trecho 

seguinte o Ministro esclarece que se valeu da lição se seu professor de faculdade para concluir 

seu raciocícinio, deixando muito claro que o jugador pode conduzir sua decisão da forma que 

melhor lhe aprouver, mesmo que tenha que recorrer a outras lições como essa da sua época de 

faculdade. 

 

EXCERTO 8: Eu já votei nessa direção, Senhora Presidente, no Recurso 

Extraordinário 657.718. Estou reproduzindo lá o voto que proferi e, como disse, para 

não contradizer a premissa de que serei breve, estou, portanto, acompanhando 

integralmente a eminente Ministra-Relatora também pela razão suscitada pela 

Ministra Rosa Weber de que os paradigmas invocados pela Agência Reguladora, no 

caso, são consentâneos também com normas internacionais que foram internalizadas 

pelo Brasil e, em meu modo de ver, podem ser chamadas à colação para o exame da 

interpretação conforme, que restou proposta pela Confederação Nacional de 

Indústria. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Edson 

Fachin, p. 111. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: Neste trecho o Ministro diz que já votou da mesma forma em outro julgamento 

de Recurso Extraordinário fazendo exsurgir mais uma vez neste estudo a categoria da 

autorrefencialidade, porquanto resolveu coduzir o fundamento do seu voto com uma simples 

referência a um julgametno pretérito do qual participara. 
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EXCERTO 9: De plano, quando em tela questões técnicas específicas, é notório que 

o Poder Judiciário não possui o conhecimento pleno das razões que levaram 

determinada agência reguladora a editar uma norma. Essa constatação reforça o 

cuidado que se deve ter ao realizar o controle jurisdicional dos atos das agências 

reguladoras. Princípios como o da dignidade da pessoa humana, livre iniciativa, 

proporcionalidade, razoabilidade e da autonomia da vontade são fundamentais em 

um Estado de Direito e devem ser equacionados de forma adequada para que sua 

utilização não termine por afastar regras técnicas, que eventualmente sejam 

melhores. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Luiz Fux, p. 

137. DJ 01.02.2019). 

Comentário: Neste excerto o Ministro Luiz Fux utiliza a palavra notório para demonstrar que 

o Poder Judiciário não possui conhecimento técnico para a analisar as razões que levaram a 

ANVISA a editar a questionada Resolução de poribição de aditivos aos produtos derivados do 

tabaco, contrariamente ao já tinha sido dito em votos anteriores, externando dessa forma a sua 

maneira de conduzir sua decisão no controle do ato da ANVISA, verificando-se destarte a 

categoria teórica da autorreferencialidade. 

 

EXCERTO 10: Noutro giro, apesar de a regra circunscrever-se à deferência quanto 

às manifestações das agências reguladoras, o controle judicial, também, tem o seu 

lugar, especialmente quando, verbi gratia, as normas extrapolarem sua competência, 

existir a necessidade de tutela efetiva de direitos fundamentais e, também, quando o 

tema afetar solução técnica que possa ser equacionada de várias maneiras possíveis e 

proporcionais, o que impõe a manifestação de quem possui legitimidade 

democrática para tanto. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto 

Min. Luiz Fux, p. 138. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário:O Ministro Luiz Fux refere-se neste trecho à deferência aos atos das agências 

reguladoras, mormente quanto ao teor técnico da essência dos atos, declinando seu 

entendimento acerca desse controle judicial no sentido que esses atos devem ser revistos 

quando as normas extrapolem sua competência, ou existir a necessidade de tutela efetiva de 

direitos fundametais. O Ministro externa como conduz o controle judicial dos atos das 

agências reguladoras, e de forma indireta utiliza a deferência Chevron analisando em um 

primeiro momento se houve lacunas deixadas pelo legislador para serem preenchidas e 

interpretadas pelas agências, e em um segundo momento verifica-se a razoabilidade do ato, 

verifcando-se aqui a categoria da autorreferencialidade. 
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EXCERTO 11: Estamos diante do instituto da deslegalização, que acarreta a 

transferência de uma matéria do domínio legal para o domínio infralegal. É o que os 

italianos denominam de delegificazione. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa 

Weber. Voto Min. Luiz Fux, p. 139. DJ 01.02.2019). 

Quando ocorre deslegalização, temos uma lei cunhada de lei quadro,do francês, loi-

cadre. Trata-se de um preceito normativo que, de forma genérica, fundamenta a 

atuação da agência reguladora, que tem decidido questões de índole 

predominantemente técnica com uma abertura normativa muito ampla, de modo que 

a especificidade de seus atos exige um ônus argumentativo mais elevado. (STF. 

ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Luiz Fux, p. 139. DJ 

01.02.2019). 

Comenário: Neste trecho o Ministro Luiz Fux faz alusão em seu voto do insituto da 

deslegalização se valendo das doutrinas itlaiana e francesa para conduzir sua decisão no 

controle judicial da Resolução da ANVISA, caracterizando a categoria da autorrerencialidade, 

visto que externou seu raciocínio de que mesmo a agência reguladora tendo poder normativo, 

deveria apresentar “... um ônus argumentativo mais elevado.”, restando implícito o EU julgo 

dessa forma.  

EXCERTO 12: Em arremate, cumpre destacar que o Poder Judiciário deve, como 

regra geral e em razão do que já exposto anteriormente, observar o princípio da 

deferência em relação aos atos das agências reguladoras. Os atos administrativos das 

agências, que resultam de escolhas técnicas tomadas por meio de uma deliberação 

colegiada e imparcial, devem ser respeitados pelos seus órgãos de controle, e nisso 

devemos incluir o Poder Judiciário. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa 

Weber. Voto Min. Luiz Fux, p. 161. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: Neste excerto o Ministro Luiz Fux utiliza a palavra “deve” quanto a deferência 

dos atos das agências reguladoras fazendo menção expressa quanto ao aspecto técnico, porém, 

conduziu seu voto para a improcedência com um fundamento diverso da consideração técnica 

para acolher o aspecto legal contribuindo para o empate de cinco votos a cinco no plenário, 

demonstrando que não obstante haja uma regra que “deveria”  ser seguida para se impor a 

defefrência ao atos regulatórios, prevaleceu o EU  para o entendimento contrário, verificando-

se neste sentido a autorrefencialidade. 
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Excerto 13: Agora, no que diz respeito à questão da menta, de outros aditivos, é da 

própria natureza de distinção do sabor das marcas. É como se, mutatis mutandis, 

fôssemos falar da bebida alcoólica. Então, só poderia ser vendido o álcool em 

farmácia, porque whisky não poderia, e a cachaça não poderia porque tem o sabor A, 

B ou C que vai torná-la atrativa. Então, vamos ter um cigarro de um sabor só; vamos 

ter uma bebida alcoólica de um sabor só. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa 

Weber. Voto Min. Dias Toffoli, p. 166. DJ 01.02.2019). 

Comentário: Neste trecho o Ministro Dias Toffoli faz referência em seu voto a bebida 

alcoólica, whisky,  para enfatizar o direito de escolha daqueles que fazem uso de produtos 

derivado do tabaco, podendo ser estes com ou sem sabor, para nutrir sua decisão na ADI em 

comento, deixando claro que pode fazer qualquer menção para decidir quanto a 

constitucionalidade ou não da Resolução editada pela ANVISA, restando evidente a 

autorreferencialidade.   

 

EXCERTO 14: Eu esbocei um voto já há algum tempo, creio que há quase dois 

anos, quando esse assunto começou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal; e 

as conclusões as quais cheguei coincidem com o voto da Ministra Rosa Weber, em 

linhas gerais. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Ricardo 

Lewandowski, p. 168. DJ 01.02.2019). 

Comentário: O Ministro Ricardo Lewandowski menciona em seu voto sua própria decisão em 

outro julgamento esclarecendo como já se posicionaou, mantendo seu entendimento na 

decisão em plenário da ADI 4.874/DF, indenpendentemente da análise dos argumentos 

declinados nesse caso concreto, promovendo a deferência à Resolução editada pela ANVISA. 

 

EXCERTO 15: Há um elemento, realmente, de representatividade. Se o Legislativo 

sobre isso delibera, ele terá de dar condições, inclusive, de implementar as políticas 

públicas. Quiçá amanhã se decide que não devemos mais consumir açúcar ou talvez 

proibir um determinado tipo de malte no uísque, e ninguém tem dúvida que aí talvez 

o contrabando suba de nível, quer dizer: "Ah, deixa eu fazer uma viagem por aí e já 

trazer mais algumas garrafas." Páginas 182/183.  (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. 

Min. Rosa Weber. Voto Min. Gilmar Mendes, p. 182/183. DJ 01.02.2019).   

 

Comentário:  Neste excerto o Ministro Gilmar Mendes cita um exemplo criado por ele, EU,  

em relação a uma suposta situação que poderia acontecer, o cidadão recorrer ao contrabando 

para obter um produto ou uma substância proibida pela agência, para conduzir sua decisão na 
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ADI objeto desta tese, caracterizando um exmplo explícito da categoria da 

autorreferencialidade. 

 

EXCERTO 16: E a outra questão, que é o pano de fundo, é realmente a ideia de 

autonomia. Ministro Toffoli falou disso de maneira muito clara! A missão do Estado 

aqui não é de ser uma Supernanny: "ah, agora eu protejo!" É, de fato, respeitar a 

liberdade de escolha das pessoas. Claro que provendo informações para que as 

pessoas façam a escolha. Morrer, de alguma forma vamos morrer. Alguns vão 

morrer infelizes, outros... Agora, é preciso que elas façam escolhas. (STF. ADPF Nº. 

4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Gilmar Mendes, p. 183. DJ 

01.02.2019). 

Comentário: Neste trecho o Ministro Gilmar cita “Supermanny” para externar seu 

entendimento quanto ao direito de escolha do usuário de produtos derivados do tabaco, 

podendo ser estes com ou sem sabor, demosntrando sua convicção, o EU decido assim, sobre 

poder inserir o que quiser no julgamento para conduzir sua decisão de não prestar deferência à 

Resolução da ANVISA. 

 

EXCERTO 17: De vez em quando, a gente se surpreende aí com pessoas fumando 

aos noventa anos. Conta-se aqui uma história de um diálogo entre o Ministro Aldir 

Passarinho e o Ministro Rafael Mayer em que, em um dado momento, o Ministro 

Aldir Passarinho teve que passar por uma cirurgia delicada e os médicos em São 

Paulo disseram: "veja a vantagem de o senhor não fumar, o senhor teve uma 

resistência enorme e saiu dessa com tranquilidade." Ele voltou de lá muito 

envaidecido até e veio convencer o seu amigo Rafael Mayer, um fumante 

inveterado, como todos sabiam, e disse: "veja, Rafael, um perigo desse!" E o Rafael 

redarguiu: "engraçado, mas o doente é você, não sou eu! você é que passou por uma 

cirurgia delicada, não fui eu!". Páginas 183/184. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. 

Min. Rosa Weber. Voto Min. Ricardo Lewandowski, p. 183/184. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: Neste excerto o Ministro Gilmar Mendes faz alusão a um diálogo entre dois 

ministros, para deixar claro que entende que cabe ao usuário escolher se quer fumar e se o 

produto derivado do tabaco terá ou não sabor, e, mais uma vez, manifesta-se demonstrando 

que pode inserir o que melhor lhe aprouver, novamente o EU,  Sem se importar se o exemplo 

tem ou não relação com o julgamento da constitucionalidade ou não da Resolução da 

ANVISA, e principalemtne com o aspecto técnico do conteúdo da norma regulatória. 
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EXCERTO 18: Todos são liberais, todos são progressistas, estamos a ver. Quem 

sabe, daqui a pouco, proíbe-se, até mesmo, o bombom recheado com licor, a 

pretexto de proteger-se, principalmente, não bastasse o ECA, a criança e o 

adolescente. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Marco 

Aurélio, p. 186. DJ 01.02.2019). 

Comentário: O Ministro Marco Aurélio faz menção a uma suposta proibição de bombom 

recheado com licor para deixar claro que entende que cabe ao usuário escolher se quer fumar 

cigarrro com ou sem sabor, e, mais uma vez, manifesta-se, o EU, demonstrando que pode 

inserir o que melhor lhe aprouver em voto sem se importar se o exemplo tem ou não relação 

com o julgamento da constitucionalidade ou não da Resolução da ANVISA.  

Conclui-se dos estudos dos referidos excertos, a existência da categoria teórica da 

autreferrencialidade nos votos dos Ministros, pontuando-se contudo que a regra utilizada na 

Doutrina Chevron não fora observada pelos Ministros considerando que além de analisarem a 

legalidade também analisaram a razoabilidade da Resolução questionada, sendo cereto que 

aqueles que entenderam haver inconstitucionalidade não deveriam adentrar no exame da 

razoabilidade porquanto para essess não haveria lacuna no permissivo legal. 

 

3.2.  Análise do Discurso – Categoria Teórica do Juiz Bricoleur 

 

Conforme já dito alhures, o juiz bricoleur dá um novo sentido à interpretação da 

norma, promove uma desconstextualização e a reconstextualiza em seu próprio universo de 

sentidos fazendo surgir uma unidade estrutural completamente nova. 

 Neste sentido o Poder Judiciário na prestação jurisdicional concreta opera verdadeira 

ressignificação de sentido dos signos linguísticos utilizados nas decisões judiciais, adotando-

os de modo completamente novo e original. 

Nesta pesquisa será elaborada análise dos votos através de excertos, com os 

respectivos comentários acerca da verificação da existência da categoria do Juiz Bricoleur. 

 

EXCERTO 1 – Apesar de lícitos, no ordenamento jurídico pátrio, a produção, a 

comercialização, a importação e o consumo do tabaco e de produtos dele derivados, 

fumígenos ou não, sequer há necessidade de superar maiores dificuldades 

hermenêuticas para concluir que o risco à saúde associado a essas atividades 

justifica a sujeição do seu mercado a intensa regulação sanitária, tendo em vista o 

interesse público na proteção e na promoção da saúde. E é o que efetivamente 
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ocorre, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. ”. (STF. ADPF Nº. 

4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 34/35. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: Verifica-se no excerto que a Ministra Rosa Weber afirma que não obstante seja 

lícita no ordenamento pátrio, a produção, a comercialização, a importação e o consumo de 

tabaco, se faz necessária a fiscalização, ou seja, não basta a previsão expressa da legalidade, 

pois em seu voto a Ministra externa que a licitude neste caso está sujeita à fiscalização 

‘intensa”, também prevista em lei, promovendo a deferência à Resolução da ANVISA. 

 

EXCERTO 2 – Tendo presente a questão central proposta – os contornos e limites 

do poder normativo das agências reguladoras –, há que precisar alguns conceitos a 

respeito, para que, afastando a equivocidade das palavras e eventual polissemia, a 

conclusão não se ressinta da imprescindível clareza. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. 

Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 36/37. DJ 01.02.2019) 

 

Comentário: Verifica-se neste excerto que a Ministra Rosa weber afirma que os contornos e 

limites do poder das agências reguladoras precisam de conceitos para afastar a equivocidade e 

a polissemia, e a conclusão não se ressinta de clareza. Neste sentido, os referidos conceitos 

revcelam-se como uma reconstestualização da norma para se promover ou não a deferência da 

Resolução editada pela ANVISA. Ressalte-se aqui, que nos meandros da Doutrina Chevron 

esses conceitos seriam elaborados num segundo momento porquanto o legislador não teria 

sido explícito quanto aos contornos e aos limites do poder das agências reguladoras. 

 

EXCERTO 3: O advento das agências reguladoras setoriais – “autarquias especiais 

que desempenham funções administrativas, normativas e decisórias, dentro de um 

espaço de competências que lhes é atribuído por lei”7 – representa inegável 

aperfeiçoamento da arquitetura institucional do Estado de direito contemporâneo no 

sentido do oferecimento de uma resposta da Administração Pública para fazer frente 

à complexidade das relações sociais verificadas na modernidade. (7 BARROSO, 

Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional – volume III. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008.) 

(STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 37/38. 

DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: Neste trecho a Ministra Rosa Weber utiliza uma assertiva feita pelo Ministro 

Luis Roberto Barroso em seu livro para arrimar sua decisão de proferir deferência à 



91 

 

Resolução da ANVISA, atribuindo o seu entendimento à referida assertiva no sentido de que a 

agência reguladora na ADI em comento poderia proibir aditivos aos produtos derivados do 

tabaco. Assevere-se, que o Ministro Luiz Roberto Barroso não participou do julgamento 

devido a declaração da sua suspeição, porquanto antes de ir para o Supremo Tribunal Federal 

formulou um parecer no sentido de que a ANVISA não  tinha poder normativo para editar a 

norma de proibição para aditivos ao tabaco, fundamentando que houve um desvio de 

finalidade utilizando o termo asfixia regulatória. Percebe-se aqui um nítido Juízo Bricoleur no 

momento que a Ministra Rosa Weber descontextualiza o conceito, o racícionio do Ministro 

Luiz Roberto Barroso para prestar deferência ao ato editado pela agência reguladora. 

 

EXCERTO 4: Em absoluto se admite, todavia, a delegação pura e simples à 

Administração, a criação ad nutum de uma figura infracional, por portaria ou 

resolução, com a imposição da correspondente sanção. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, 

Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 55. DJ 01.02.2019) 

 

Comentário: Neste excerto a Ministra Rosa Weber interpreta a lei que criou as agências 

reguladoras, em especial a ANVISA, no sentido de ser “absolutamente” constitucional a 

Resolução questionada na ADIN em comento, merecendo portanto a respectiva deferência. 

 

EXCERTO 5: Embora não caiba às agências legislar, lhes compete, sim, promover a 

normatização dos setores cuja regulação lhes foi legalmente incumbida. Poder 

normativo, repito à exaustão, não é poder legislativo: a abertura ou indeterminação 

dos conceitos empregados nos textos normativos não pode ser interpretada como 

atribuição ilimitada de competências discricionárias, sob pena de elevar o agente 

regulador àcondição de superego da sociedade. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. 

Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 56. DJ 01.02.2019) 

 

Comentário: A Ministra Rosa Weber utiliza em seu voto uma interpretação de que a ANVISA 

possui por lei poder normativo dizendo “...repito à exaustão...” que não se confunde com 

poder de legislação, dando dessa forma um sentido original à constitucionalidade da 

Resolução editada pela ANVISA. Ressalte-se que outros Ministros fizeram interpretação 

diferente do mesmo preceito legal e não atribuíram deferência à questionada Resolução,  

 

EXCERTO 6: Nessa ordem de ideias, reconheço que o dissenso interpretativo 

evidenciado entre a autora da ação direta e a ANVISA – destinatária das normas 
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impugnadas – a respeito da extensão dos poderes normativos a ela conferidos pelo 

art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999, em particular quanto à regulação da produção, da 

importação e da comercialização de produtos fumígenos derivados do tabaco, indica 

que não desprovida de razão a corrente majoritária formada no precedente citado 

(medida cautelar na ADI 1.668/DF) quanto ao emprego da técnica da interpretação 

conforme a Constituição em caso como este. Não obstante, comungo da 

compreensão então manifestada pelo eminente Ministro Moreira Alves no sentido de 

que supérfluo lançar mão da técnica da interpretação conforme a Constituição para 

afirmar que a competência normativa da ANVISA subordina-se à observância da 

legislação vigente. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. 

Rosa Weber, p. 63. DJ 01.02.2019) 

 

Comentário: Infere-se do citado excerto que a Ministra Rosa Weber utilizou um voto do 

Ministro Moreira Alves para fundamentar sua deferência à Resolução editada pela ANVISA, 

vale dizer deu ao artigo art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999 um sentido que corrobora a 

competência e legitimidade da agência reguladora para regulação da produção, da importação 

e da comercialização de produtos fumígenos derivados do tabaco. 

 

 

EXCERTO 7: Insere-se, entre as prerrogativas exercidas legitimamente pela  

Agência, a edição de atos normativos gerais complementares às leis relacionadas às 

matérias de sua especialidade. Considerado o todo orgânico do ordenamento 

jurídico, não há como concluir, com a devida vênia dos que pensam de forma 

diversa, traduza a RDC nº 14/2012, de teor eminentemente técnico, criação, ab ovo, 

de restrição sobre a própria natureza de produto destinado ao consumo, limitada a 

disciplinar sua forma de apresentação (composição, características etc). (STF. ADPF 

Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 86. DJ 01.02.2019) 

 

Comentário: Neste excerto a Ministra Rosa Weber faz uma interpretação quanto legimidade 

da ANVISA para a edição da RDC nº 14/2012 “Considerado o todo orgânico do ordenamento 

jurídico ...” formando um sentido, do qual divergem outros Ministros, para arrimar a 

deferência ao ato da agência reguladora, atribuindo ao artigo art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999 

um conceito que ratifica o poder normativo para editar o ato de caráter proibitivo. 

 

EXCERTO 8 – A doutrina da deferência administrativa, conhecida como Chevron 

deference porque sistematizada pela Suprema Corte dos EUA no julgamento do caso 

Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., de 1984, orienta 
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que, uma vez claramente definidos, na lei de regência, as políticas a serem 

perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos específicos de tutela, 

ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre 

as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do 

controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto 

legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Sendo a lei 

ambígua com relação à questão específica, a questão a ser decidida pela Corte é se, 

ao acomodar interesses contrapostos, a solução a que chegou a agência foi 

devidamente fundamentada e se tem lastro em uma interpretação da lei razoável e 

compatível com a Constituição. Esse é o ponto. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. 

Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 86/87. DJ 01.02.2019) 

 

Comentário: Neste excerto a Ministra Rosa Weber cita a doutrina de deferência 

administrativa, Chevron deference, como forma de sistematizar a análise acerca da 

constitucionalidade da Resolução editada pela ANVISA, considerando que neste aspecto não 

caberia ao Poder Juduciário no exercício do controle judicial, verificando a ambiguidade da 

norma autorizativa, a substituição da interpretação dada pela agênia reguladora mas 

simplesmente verificar a razoabilidade da solução e a compatibilidade com a constituição. 

 

EXCERTO 9: Nos Estados Unidos da América, com a aprovação, em 22 de junho 

de 2009, do Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (Lei de 

Prevenção do Fumo na Família e Controle do Tabaco, em tradução livre), o 

Congresso dos Estados Unidos alterou o Federal Food, Drug and Cosmetic Act – 

FFDCA, lei de regência da segurança sanitária dos setores de alimentos, drogas e 

cosméticos, de 1938, para, entre outras medidas, (i) proibir cigarros com sabores 

outros que não tabaco ou mentol; (ii) atribuir à Food and Drug Administration – 

FDA, agência reguladora federal que serviu de modelo para congêneres mundo 

afora, inclusive a ANVISA, competência específica para dispor sobre o conteúdo 

dos produtos de tabaco. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto 

Min. Rosa Weber, p. 94/95. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: Neste excerto Minisra Rosa Weber se utilizou do direito comparado, 

como um artesão que vai em sua estante e busca a ferramenta adequada para sua obra, para 

servir de sustentáculo na fundamentação da deferência à Resolução editada pela ANVISA. 
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Como no enssinamento Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva e Rafael Mario Iorio Filho 196, 

o modo de agir do bricoleur consiste em se apropriar, primeiramente, de signos postos pela 

linguagem, como o exemplo de um artesão ir ao brechó ou ferro velho para coletar material 

para seu labor. 

 

EXCERTO 10: Nesse contexto, o Parlamento inglês, em 1834, criou diversos órgãos 

autônomos com a finalidade de aplicação e concretização dos textos legais. 

Posteriormente, em virtude da influência do direito anglo-saxão, os Estados Unidos 

criaram, em 1887, a Interstate Commmerce Comimission, iniciando assim a 

instituição de uma série de agências, que caracterizam o Direito Administrativo 

norte-americano como o “direito das agências” (Cf. ELOISA CARBONELL; JOSÉ 

LUIS MUGA. Agencias y procedimiento administrativo en Estados Unidos de 

América. Madri: Marcial Pons, 1996, p. 22 ss.), em face de sua organização 

descentralizada, existindo várias espécies de agências: reguladoras (regulatory 

agency); não reguladoras (non regulatory agency); executivas (executive agency); 

independentes (independent regulatory agency or comimissions). (STF. ADPF Nº. 

4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Alexandre de Moraes, p. 100. DJ 

01.02.2019). 

 

Comentário: O Ministro Alexandre de Moraes utiliza o direito comparado e da doutrina para 

construir um sentido que possa nutrir a fundamentação da interpretação de que a Resolução 

editada pela ANVISA é eivada de inconstitucionalidade, e portanto não se deve atribuir a 

deferência. 

 

EXCERTO 11: Somente pela regulamentação concretizada pela ANVISA por meio 

da Resolução da Diretoria Colegiada 12/2014, ignorando os Standards legais, houve 

a vedação de maneira absoluta de utilização de aditivos em todos os produtos 

fumígenos derivados do tabaco comercializados no Brasil, como também a 

proibição, de maneira absoluta, da importação e da comercialização no país de 

produto fumígeno derivado do tabaco que contenha qualquer dos aditivos apontados 

em seu artigo 6º. Assim agindo, a ANVISA desrespeitou duplamente o princípio da 

legalidade e os standards fixados pelo Congresso Nacional.  (STF. ADPF Nº. 

                                                 

196 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica dos Precedentes Judiciais das Súmulas 

Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. In: ENCONTRO ABCP, 9, 2014, Brasília. Anais... Brasília: ABCP, 

2014. 
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4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Alexandre de Moraes, p. 105. DJ 

01.02.2019). 

 

Comentário: O Ministro Alexabdre de Moraes menciona em seu voto os “Standars legais” 

fixados pelo Congresso Nacional, destacando o princípio da legalidade mas se referindo a 

uma lei que preceituasse expressamente a mesma proibição da Resolução,  como se fosse algo 

que tivesse em um brechó ou ferro velho para formar um sentido e utilizar em seu fundamento 

de não prestar deferência à Resolução editada pela ANVISA. 

 

EXCERTO 12: Inicialmente, cumpre aduzir que os atos das agências reguladoras 

são plenamente sindicáveis pelo Poder Judiciário, tendo em vista a sua natureza 

jurídica de ato administrativo e a inafastabilidade do controle jurisdicional. Contudo, 

as agências atuam com discricionariedade técnica, isto é, seu campo de produção 

normativa é voltado para a edição de regras técnicas com fundamento de validade 

em leis. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Luiz Fux, p. 

136. DJ 01.02.2019). 

Comentário: O Ministro Luiz Fux utiliza a natureza jurídica dos atos praticados pelas agências 

reguladoras, atos administrativos de regras eminentimente técnicas, para fundamentar a 

deferência à Resolução editada pela ANVISA, verificando-se a categoria bricoleur. 

 

EXCERTO 13: De plano, quando em tela questões técnicas específicas, é notório 

que o Poder Judiciário não possui o conhecimento pleno das razões que levaram 

determinada agência reguladora a editar uma norma. Essa constatação reforça o 

cuidado que se deve ter ao realizar o controle jurisdicional dos atos das agências 

reguladoras. Princípios como o da dignidade da pessoa humana, livre iniciativa, 

proporcionalidade, razoabilidade e da autonomia da vontade são fundamentais em 

um Estado de Direito e devem ser equacionados de forma adequada para que sua 

utilização não termine por afastar regras técnicas, que eventualmente sejam 

melhores. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Luiz Fux, p. 

137. DJ 01.02.2019). 

Comentário: O Ministro Luiz Fux afirma neste excerto que princípios constitucionais como da 

dignidade da pessoa humana, razoabilidade e autonomia da vontade devem ser equacionados 

no controle judicial de atos das agências regulaoras, considerando o teor estritamente técnico, 

para que não que não haja o afastamento da técnica utiliazada pela agência na prodição de 

seus atos, ou seja, deu um viés diferente de outros que utilizaram tais princícios exatamente 

para não dar deferência á Resolução editada pela ANVISA. 
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EXCERTO 14: Acho que nós vamos continuar discutindo esse tema, tendo em vista 

a relevância das agências e certamente o protagonismo delas em relação a isso. Não 

se trata de dizer: 

"não, elas querem fazer o bem." Reconhecemos. Fazer o bem dentro do devido 

processo legal é a missão dos órgãos públicos, não é só fazer o bem. "Ah, mas tem 

boa intenção." Dizem que boa intenção pavimenta o caminho do inferno. Então, é 

disso que nós precisamos cuidar.  (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. 

Voto Min. Gilmar Mendes, p. 181. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário:  O Ministrto Gilamar Mendes utiliza em seu voto o argumento de que não basta 

a agência reguladora querer fazer o bem, ou que tenha boa intenção citando – “Dizem que boa 

intenção pavimenta o caminho do inferno’ – para negar deferência à Resolução editada pela 

ANVISA extraindo da norma o sentido de que a missão das agências já era de fazer o bem, ou 

seja, neste caso mesmo tentando fazer o bem não teria competência para editar ato proibindo 

aditivos a produtos derivados do tabaco. 

 

EXCERTO 15 Então, tudo isso tem que ser levado em conta; são escolhas que as 

pessoas fazem no âmbito da chamada autodeterminação. Do contrário, inclusive, o 

mundo fica muito sem graça: você não pode andar no mato, não pode correr de 

automóvel, não pode fazer alpinismo. Em suma, as pessoas fazem escolhas nesse 

contexto. Então, parece-me que nós devemos estar atentos a isso, em que o problema 

que vai se colocar certamente em outras dimensões. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. 

Min. Rosa Weber. Voto Min. Gilmar Mendes, p. 184. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: O Ministro Gilmar Mendes argumenta neste excerto de que todo cidadão tem 

direito à sua autodeterminação dando um sentido diferente dos outros Ministros quanto à 

escolha daquilo que mais lhe convém enquanto autorizado pela própria constituição, para 

negar deferência à Resolução editada pela ANVISA, porém, utiliza exemplos de escolhas 

como” ... andar no mato, correr de automóvel, fazer alpinismo” que não são proibidos e por 

isso podem ser escolhidos, mas na esteira do juiz bricoleur constrói uma argumento de forma 

a equiparar a escolha do tabaco com aroma ou sabor com a escolha de de uma das referidas 

atividades. 
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EXCERTO 16: O tabagismo é problema de saúde pública. Assim, não há como 

afastar da competência da ANVISA as ações para a prevenção dos riscos relativos 

ao consumo de produtos derivados do tabaco.  (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. 

Rosa Weber. Voto Min. Carmem Lucia, p. 197. DJ 01.02.2019). 

Não houve, portanto, exorbitância da ANVISA ao dispor como o fez. A sua atuação 

está conforme o art. 196 da Constituição da República, que determina ao Estado a 

garantia do direito à saúde, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e outros agravos”. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. 

Rosa Weber. Voto Min. Carmem Lucia p. 199. DJ 01.02.2019). 

Comentário: Neste excerto a Ministra Carmem Lúcia utiliza o mesmo argumento de outros 

Ministros que negaram deferência ao ato da ANVISA em comento, porém, atribuindo  um 

novo sentido, produziu um fundamento para conceder deferência à Resolução que proibiu 

aditivos aos produtos derivados do tabaco. 

Infere-se dos relatados excertos que os Ministros deram sentidos diferentes em consulta às 

mesmas fontes legais e doutrinárias na anásile da constitucionalidade da Resolução editada 

pela ANVISA, vale dizer, como se fossem em brechós, ou em suas prateleiras e utilizassem 

fundamentos contextualizando da forma mais adequada para conceder ou não a deferência ao 

ato da agência reguladora ficando clarividente a categoria bricoleur, que neste caso é como se 

a Constituição fosse a prateleira e a Ministra escolheu o artifo 196 para arrimar sua decisão. 

 

3.3.  Análise do Discurso – Categoria Teórica da Lógica do Contraditório 

 

Consoante ensinamento dos professores Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva e 

Rafael Mario Iorio Filho197 a lógica do contraditório é uma categoria teórica do habitus do 

campo jurídico brasileiro, modelando, portanto, a formação dos raciocínios e práticas da 

cultura jurídica no Brasil. 

A lógica do contraditório promove a formulação de diferentes interpretações da norma 

sobre o mesmo tema, fazendo com que o intérprete utilize a interpretação que repute mais 

                                                 

197 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica do Contraditório: Ainda somos medievais. In: 

CONPEDI, 14, 2015, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 27. 
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adequada para fundamentar sua decisão, fazendo esvair a certeza de sentidos por parte dos 

jurisdicionados. 

Logo, diminuem-se as expectativas das condutas humanas na sociedade, aumentando 

as chances de ocorrerem conflitos e disputas, por falta de sensibilidade jurídica ou sentimento 

social que valorize a segurança198. 

Nesta pesquisa será elaborada a análise dos votos dos Ministros através de excertos 

com os respectivos comentários acerca da verificação da existência da categoria da lógica do 

contraditório. 

 

EXCERTO 1: O advento das agências reguladoras setoriais – “autarquias especiais 

que desempenham funções administrativas, normativas e decisórias, dentro de um 

espaço de competências que lhes é atribuído por lei”7 – representa inegável 

aperfeiçoamento da arquitetura institucional do Estado de direito contemporâneo no 

sentido do oferecimento de uma resposta da Administração Pública para fazer frente 

à complexidade das relações sociais verificadas na modernidade. (7 BARROSO, 

Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional – volume III. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008.) 

(STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 37/38. 

DJ 01.02.2019). 

 

Comentário:  A Ministra Rosa Weber menciona neste exceto criação das agências reguladoras 

como autarquias especiais, fazendo ainda alusão ao aperfeiçoamento da arquitetura 

institucional do Estado de direito contemporâneo mormente para fazer frente à complexidade 

das relações sociais, jusitificando dessa forma a deferência ao ato da ANVISA, revelando pois 

em conflito com os fundamentos dos Ministros que não concederam a deferência, não 

obstante tenham também mencionado a importância das agências reguladoras como 

autarquias especiais. 

 

EXCERTO 2:  O escopo do modelo regulatório adotado no Brasil não se reduz – a 

criação da ANVISA o evidencia – à regulação concorrencial, não se limita à 

correção das chamadas “falhas de mercado”, incorporando também instrumentos 

                                                 

198 DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. A Lógica do Contraditório: Ainda somos medievais. In: 

CONPEDI, 14, 2015, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 29. 
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necessários para o atingimento de objetivos gerais de interesse público: regulação 

social, e não apenas econômica. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. 

Voto Min. Rosa Weber, p. 39. DJ 01.02.2019).  

 

Comentário:  A Ministra Rosa Weber etabelece um conflito de interpretação quando neste 

excerto diz que o modelo regulatório no Brasil não se limita às chamadas “falhas de 

mercado”, mas que também tem instrumentos para atigir objetivos de interesse público social 

e não apenas econômico, fundamentando destarte a deferência da Resolção editada pela 

ANVISA, diferentemente de outros Ministros que entederam que a competência para proibir 

os aditivos aos produtos derivados do tabaco seria do congresso, como se o único objetivo da 

agência reguladora fosse de regulação de mercado. 

 

EXCERTO 3:  Embora não caiba às agências legislar, lhes compete, sim, promover 

a normatização dos setores cuja regulação lhes foi legalmente incumbida. Poder 

normativo, repito à exaustão, não é poder legislativo: a abertura ou indeterminação 

dos conceitos empregados nos textos normativos não pode ser interpretada como 

atribuição ilimitada de competências discricionárias, sob pena de elevar o agente 

regulador àcondição de superego da sociedade. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. 

Rosa Weber. Voto Min. Rosa Weber, p. 56. DJ 01.02.2019) 

 

Comentário:  A Ministra Rosa Weber sustenta em seu voto que não obstante as agências 

regudoras não tenham poder para legislar, a elas competem a normatização dos setores cuja 

regulação lhes foi legalmente incumbida. Concede a deferência à Resolução editada pela 

ANVISA, divergindo de outros Ministros, e afirma que poder normativo não é poder 

legislativo, e nesse aspecto a Ministra não discorda porém interpreta o poder de  normatizar 

de forma diferente, vale dizer, com maior amplitude, o que daria respaldo jurídico para a 

ANVISA editar atos de proibição como o da Resolução 14. 

 

EXCERTO 4: Nessas condições, “evidente o descabimento da ação direta quando a 

pretendida inconstitucionalidade do ato regulamentar, que é meramente ancilar e 

secundário, representa uma derivação e um efeito consequencial de eventual 

ilegitimidade constitucional da própria lei em sua condição jurídica de ato 

normativo primário e principal” (ADI 996/DF, Relator Ministro Celso deMello, DJ 

06.5.1994). (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa 

Weber, p. 65. DJ 01.02.2019) 
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Comentário: A Ministra Rosa Weber utiliza o fundamento de que o poder de normatizar da 

agência reguladora decorre da própria lei, ou seja, qualquer questão de inconstitucionalidade a 

ser invocada deveria o ser em face da própria lei concedente do poder normatizador e não do 

ato regulamentar que em verdade se revela ancilar. Percebe-se um conceito diferente que 

fundamenta a constitucionalidade tanto do poder de normatizar quanto do ato regulador objeto 

da ADI em comento, diferentemente dos fundamentos dos voltos dos Ministros que não 

concederam a deferência à Resolução,não obstante tenham entendido pela consticionalidade 

do poder de normatizar com exceção do Ministro Marco Aurélio, restando clarividente a 

hipótese da lógica do contraditório. 

 

EXCERTO 5: Não é demais ressaltar que, em face de ato normativo editado por 

agência reguladora com base em exegese do diploma legislativo definidor das suas 

próprias competências e atribuições, a tônica do exame de constitucionalidade deve 

ser a deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente 

administrativo. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Rosa 

Weber, p. 86. DJ 01.02.2019) 

 

Comentário:  Neste excerto a Ministra Rosa Weber entende que o ato normativo editado pela 

ANVISA merece deferência, porquanto, ao revés do entendimento dos outros Ministros, a 

agência reguladura utilizou da exegese do diploma que define suas competências e concluiu 

que poderia editar uma Resolução proibindo aditivos aos produtos derivados do tabaco, sendo 

destarte dotado de constitucionalidade. 

 

EXCERTO 6:  O Direito brasileiro incorporou, principalmente do Direito norte 

americano, a ideia de descentralização administrativa na prestação dos serviços 

públicos e consequente gerenciamento e fiscalização pelas Agências Reguladoras, 

que poderão ser criadas como autarquias especiais pelo Poder Legislativo (CF, art. 

37, XIX), por meio de lei específica de iniciativa do Poder Executivo, recebendo 

uma delegação para exercer seu poder normativo de regulação, competindo ao 

Congresso Nacional a fixação das finalidades, dos objetivos básicos e da estrutura 

das Agências, bem como a fiscalização de suas atividades (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 396.  (STF. 

ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Alexandre de Moraes, p. 

103. DJ 01.02.2019). 
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Comentário: O Ministro Alexandre de Moraes cita em seu voto, dissidente, o direito norte 

americano como fonte inspiradora para a criação das agências reguladoras no Brasil como 

autarquias especiais, onde por uma delegação para exercem seu poder normativo de 

regulação, competindo por outro lado ao Congresso Nacional a fixação das finalidades, dos 

obejetivos básicos e da estrutura das agências, vale dizer não caberia à ANVISA editar uma 

Resolução proibindo aditivos aos produtos derivados do tabaco, eis que eivada de 

inconstitucionalidade. Importante frisar, que diferentemente dos votos dos Ministros que 

concederam a deferência ao ato regulamentar interpretaram que a lei que criou a ANVISA 

preceituou de forma clara o poder normativo para a edição da Resolução 14, ou seja, houve 

convergência quanto a autorizção legal para a ANVISA normatizar mas houve dissidência 

quanto a ampliação do referido poder, verificando-se assim a lógica do contraditório. 

 

EXCERTO 7:  Entendo que os padrões constitucionais e de legalidade 

infraconstitucional estão cumpridos pela Agência Reguladora; e esta forma de 

cumprimento se deu, no meu modo de ver, nos termos da legislação. (STF. ADPF 

Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Edson Fachin, p. 110. DJ 

01.02.2019). 

Portanto, em meu modo de ver, não há aqui inconstitucionalidade formal. Também 

entendo que inexiste a inconstitucionalidade em sentido material. (STF. ADPF Nº. 

4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Edson Fachin, p. 110. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: Verifica-se neste excerto que o Ministro Edson Fachin considerou que os 

padrões consttitucionais e da legalidade haviam sido preechidos pela  ANVISA na edição da 

Resolução, concedendo deferência neste controle judicial por inexistir inconstitucionalidade 

em sentido formal e material, fazendo inteterpretação diferente dos Ministros que não 

concederam a deferência ao ato regulador cujo fundamento fora construído sobre o mesmo 

dispositivo legal, vale dizer, a lei que concedeu poder normativo para ANVISA. 

 

EXCERTO 8: In casu, a tese central da Requerente é a de que a ANVISA não 

poderia proibir, por intermédio de resolução, a utilização de um produto não danoso 

à saúde. Segundo defende, a atuação por intermédio de resolução ofenderia o 

princípio da legalidade, porquanto o artigo 5º, inciso II, da Constit no uição, predica 

que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. (STF. 

ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Luiz Fux, p. 138/139. DJ 

01.02.2019). 
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Comentário: O Ministro Luiz Fux fundamenta seu voto para não conceder a deferência ao ato 

da ANVISA no princício da legalidade, ou seja, a proibição de aditivos aos produtos 

derivados do tabaco somente poderia ser feita através de lei e não através de Resolução de 

agência reguladora, fazendo destarte uma interpretação diferente porquanto estando o poder 

normativo da agência reguladora pervisto expressamente em lei não há que se falar em 

violação ao principio da legalidade, mas, conforme outros fundamento declinados, acerca da 

ampliação desse poder normativo para a edição de ato regulamentar proibitivo da produtos 

aditivos ao tabaco. 

 

EXCERTO 9: Deveras, cumpre ter em mente que a ratio normativa erigida pela 

ANVISA é, indubitavelmente, interferir no conteúdo dos produtos comercializados, 

não para impedir ou prevenir riscos à saúde, mas para torná-los menos agradáveis ou 

atraentes aos consumidores. Dessa forma, apesar dos riscos à saúde associados ao 

tabagismo, não se discute, aqui, se, e em qual amplitude, o cigarro é fator de risco 

para doenças, mas, sim, que não há estudo científico que relacione as substâncias 

proibidas (canela, mentol e semelhantes) a qualquer risco à saúde ou indução à 

dependência.  (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Voto Min. Luiz 

Fux, p. 148. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: O Ministro Luiz Fux considerou que a ratio normativa da Rsolução editada pela 

ANVISA visava inteferir no conteúdo dosprodutos comercializados, e não havia estudo 

científico que relacionasse os aditivos a quaquer risco à saúde ou indução à dependência, 

negando destarte deferência ao ato em comento. Vislumbra-se de uma interpretação diferente 

acerca do teor da Resolução 14 porquanto a proibição dos aditivos teve por objeto evitar o 

aumento do condumo de cigarrros, virificando-se destarte a lógica do contraditório. 

 

EXCERTO 10: Pedindo vênia pelos votos já proferidos e, principalmente, pelo 

brilhante voto trazido pela eminente Relatora, penso que, realmente, a Agência 

Reguladora extrapolou na abrangência da regulamentação, mas não nego - como não 

nega a divergência aberta pelo Ministro Alexandre, nem o voto que o acompanha do 

Ministro Luiz Fux - seu poder regulamentar. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. 

Rosa Weber. Voto Min. Dias Toffoli, p. 166. DJ 01.02.2019). 
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Comentário: Neste excerto o Ministro Dias Toffoli deixou claro em seu voto a presença da 

categoria lógica do contraditório no presente controle judicial do ato praticado pela ANVISA, 

porquanto deixou de conceder deferência acompanhando o voto dissidente do Ministro 

Alexandre de Moraes considerando que a ANVISA não possuía competência para editar uma 

Resolução proibindo aditivos aos produtos derivados do tabaco não obstante possuisse a 

mesma poder  regulamenar, instalando-se destarte um conflito de entendimentos em plenário. 

 

EXCERTO 11: É claro que não vou ler o meu voto todo, mas eu vou fazer menções 

a alguns trechos, dizendo o seguinte: primeiro, esta resolução da Anvisa deita raízes 

na própria Constituição, a meu ver, de forma absolutamente indiscutível, como a 

Ministra Rosa Weber bem pontuou. (STF. ADPF Nº. 4874/DF, Rel. Min. Rosa 

Weber. Voto Min. Ricardo Lewandowski, p. 168. DJ 01.02.2019). 

 

Comentário: Neste excertoo Ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto da MInistra 

Rosa Weber, concedendo deferência à Resolução editada pela ANVISA considerando que o 

referido ato deita raízes na própria constituição, verificando-se neste sentido a lógica do 

contraditório. 

Depreende-se de todos os excertos que os Ministros votaram defendendo suas 

posições com requintados argumentos jurídicos, demonstrantando um grande conhecimento 

doutrinário e jurisprudencial, onde se instalou com esses discursos jurídicos um conflito 

acerca da competência da ANVISA para a edição de uma Resolução poribindo aditivos aos 

produtos derivados do tabaco.  

Vale ressaltar, que as fontes examinadas pelos Ministros foram as mesmas, porém os 

argumentos de seus votos demonstraram que um olhar quanto à definição do que se busca na 

prestação jurisdicional, vale dizer, não restou definido em plenário do Supremo Tribunal 

Federal, em controle de ato praticado por agência reguladora, se, diante das previsões 

constitucionais e legais é possível uma agência reguladora, aqui especificamente a ANVISA, 

editar ato para proibir a fabricação ou comercialização de determinados produtos, não 

obstante o plausível fundamento técnico, e direcionado ao bem da saúde pública. Eis a lógica 

do contraditório. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente tese teve por objetivo elaborar um estudo sobre o controle judicial feito 

pelo Supremo Tribunal Federal dos atos praticados pelas agências reguladoras com a efetiva 

aplicação da Doutrina Chevron na forma desenvolvida pela Suprema Corte Amerinca, que 

ficou com dois passos, verificando-se neste contexto a existência de uma gramática decisória 

nos fundamentos dos votos proferidos pelos Ministros, mormente quanto as categorias 

teóricas da autorreferencialidade, do juiz bricoleur e da lógica do contraditório. 

Para tanto, utilizou-se como metodologia para esta pesquisa o estudo de decisões 

poferidas nos julagmentos de controle judicial de atos regulatórios, fazendo-se um recorte 

com a ADI nº 4.874/D onde se questionou a constitucionalidade de Resolução nº 14 editada 

pela ANVISA proibindo aditivos em produtos derivados do tabaco.  

A análise da ADI nº 4.874/DF fora elaborada sob a concepção de que as decisões 

judiciais correspondem a discursos jurídicos, uma vez que representam enunciados dirigidos 

por um enunciador a um receptor com a finalidade de transmitir determinada informação.  

Para a pesquisa, foi utilizada a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso de 

Matriz Francesa, tendo como expoente, Patrick Charaudeau, para quem, o discurso é balizado 

pelo princípio da influência, ou seja, quando se dirige ao receptor, visando convencê-lo acerca 

do que está sendo abordado. 

Com isso, as decisões do Supremo Tribunal Federal, foram consideradas discursos 

jurídicos e investigadas de acordo com a Teoria Semiolinguistica de Análise do Discurso, 

onde se buscou aferir se é possível constatar nos votos proferidos pelos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento pelo Pleno do mérito da ADI nº 4.874/DF,  a existência das 

categorias teópricas da  autorreferencialidade, juiz bricoleur e lógica do contraditório 

evidenciando uma gramática decisória. 

A relevância da presente tese para o mundo jurídico consiste na compreensão de que, 

apesar de não haver no Brasil a adoção de uma Teoria da Decisão, existe uma forma 

inconsciente de representação das decisões judiciais externadas pelos magistrados que podem 

ser aferidas na prática, como se verificou no julgamento da ADI nº 4.874/DF que apesar de 

tratar-se de controle judicial de ato administrativo de agência reguladora com menção à 

Doutrina Chevron, não se observou o procedimento da referida doutrina, vale dizer, em um 

primeiro momento observar se havia um conceito expresso do legislador quanto ao poder da 

ANVISA para editar uma Resolução proibindo aditivos aos produtos derivados do tabaco. Se 
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houvesse, deveria prevalecer o ato da agência com a concesão da deferência. Caso não 

houvesse um conceito expresso deveria se analisar em um segundo momento a razoabilidade 

e a compatibilidade do ato com os preceitos constitucionais, porém foi possível verificar a 

existência das categorias teóricas da gramática decisória mas sem a efetiva aplicação da 

Doutrina Chevron, e uma forma diferente de controle judicial para se promover ou não a 

deferência judicial aos atos regulatórios consoante a proposição elaborada pela Suprema Corte 

norte-americana, vale dizer, referendar a discricionriedade técnica sob a verificação da 

legalidade e da razoabilidade em dois passos. 

Com isso, a presente tese não visa esgotar o tema, mas firmar um marco investigatório 

a partir de uma ação relevante para o mundo jurídico brasileiro, a partir da qual, possam ser 

elaborados outras investigações abordando outras demandas e, com isso, aferir na prática 

decisória, a existência de uma  gramatica. 

Logo, a análise dos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal na citada ação 

evidenciou a presença da gramática decisória, comprovada a partir da extração de trechos dos 

votos dos Ministros e inseridas no presente trabalho a partir de excertos. 

As três categorias teóricas restaram comprovadas na ADI nº 4.874/DF, seja a 

autorreferencialidade, seja o juiz bricoleur, seja a lógica do contraditório. 

Verificou-se nos excetos a autorreferencialidade, onde os Ministros evidenciaram suas 

relações com o processo conduzindo-o de acordo com a conveniência de seus argumentos, 

tendo sido colacionadas várias passagens em que demonstratavam serem os donos do 

processo. 

No que tange a categoria teórica do juiz bricoleur, a análise dos votos em conjunto 

demonstrou que os Ministros do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.874/DF utilizaram do 

modus operandi da bricolagem no que tange ao fundamento quanto a competência da 

ANVISA editar Resolução que proibiu aditivos aos produtos derivados do tabaco, sendo certo 

que para alguns Ministros tal medida somente poderia ser definida por lei, enquanto para 

outros, perfeitamente por Resolução. 

Percebe-se pelos excertos, que a mesma expressão é tratada em sentidos diferentes, 

para obter resultados diferentes, utilizando-se do discurso jurídico, onde pelo princípio da 

influência, buscam no receptor, adesão, em suas razões apresentadas. 

A pesquisa analisou ainda presença da categoria teórica da lógica do contraditório nos 

votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.874/DF, restando clarividente 

a existência dessa categoria nos discursos jurídicos proferidos pelos Ministros em seus 
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respectivos votos., visto que sobre uma mesma questão e sobre o mesmo preceito legal 

elaboraram fundamentos diferentes para decisões conflitantes na prestação jurisdicional. 

A análise conjunta dos votos dos Ministros demonstrou que cada um se apropriou de um 

argumento para defender ou não a deferência à Resolução editada pela ANVISA. 

Em suas conclusões os Ministros apresentaram argumentos diversos que levam não ao 

consenso, mas ao dissenso, sendo a questão resolvida, em se tratando de julgamento 

colegiado, pela tomada dos votos dos Ministros. 

Verificou-se no julgamento da ADI nº 4.874/DF pelo Plenario do Supremo Tribunal 

Federal, a presença da categoria da lógica do contraditório principalmente no resultado do 

julgamento porquanto haviam dez Ministros que utilizando-se dos mais variados discursos 

jurídicos para arrimarem suas decisões não chegaram a um consenso, tendo terminado 

empatado, vale dizer, cinco votos pela deferência e cinco votos pela não deferência, 

implicando na impossibilidade de se julgar a constitucionalidade ou inconstucionalidade da 

Resolução editada pela ANVISA, sendo certo que por lei seriam necessários seis votos.  

Ante todo o exposto, a presente tese restou comprovar na ADI 4.874/DF a presença 

das três categorias teóricas da gramática decisória, quais sejam, autorreferencialidade, juiz 

bricoleur e lógica do contraditório. 

           Essa constatação permite compreender que os juízes se utilizam de processos 

inconscientes de formulação de suas decisões, adotando a gramatica decisória em seu agir.                     

            Assim, na presente ação, pode-se concluir que, dentro da alografia do direito, o 

interprete-juiz profere suas decisões sob o crivo dos padrões da gramatica decisória, seja da 

autorreferencialidade, seja do juiz bricoleur, seja da lógica do contraditório.     
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