
 
                                                

 

 
 

 

  

 

A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA FRANCESA E BRASILEIRA: NOTAS COMPARATIVAS 

 

 André Santos Viana1 

 

RESUMO: Neste trabalho, objetiva-se analisar a organização da justiça administrativa na França, 

buscando traçar paralelos com a organização da justiça brasileira. Para tanto, é feita uma breve 

incursão no conceito de jurisdição, ressaltando as características fundamentais que marcam os 

sistemas de jurisdição una e dual. Em seguida, faz-se uma análise acerca da forma de Estado na 

França e no Brasil, traçando suas características fundamentais e ressaltando as diferenças 

relevantes. Na sequência, é realizada uma explanação em torno da organização da justiça 

administrativa francesa e das formas de recrutamento dos juízes administrativos. Da mesma forma, 

analisa-se, sinteticamente, a organização judicial brasileira e a forma de seleção dos juízes no país. 

Ao final, a título de conclusão, são traçadas algumas comparações entre o modelo francês e o 

modelo brasileiro, buscando ressaltar como características da organização da justiça administrativa 

francesa poderiam contribuir para a mitigação do fenômeno da judicialização das políticas públicas 

no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Comparado. Organização Judiciária. Justiça Administrativa. 

França. Juízes Administrativos. 

 

 

 

 

                                                           
1 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e Analista de Controle Externo no Tribunal de 

Contas de Minas Gerais. 
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I – Introdução 

 

A análise das experiências estrangeiras no campo do Direito, quando realizada com a devida 

parcimônia e levando em consideração as diversas variáveis que marcam as construções teóricas e 

as soluções normativas em contextos diversos, pode ser de grande valia para a reflexão e o 

oferecimento de perspectivas para os problemas vivenciados em âmbito local.  

Diante disso, busca-se, neste trabalho, analisar a organização judiciária na França e no 

Brasil, buscando entender como esses modelos de organização judicial, tão distintos, interagem 

com outras características dos respectivos Estados, trazendo implicações para a gestão estatal e 

para as respectivas populações. Em especial, objetiva-se refletir acerca de como algumas 

características que marcam a justiça administrativa francesa poderiam ser valiosas para a mitigação 

do problema da judicialização das políticas públicas que se exacerbou, sobremaneira, no Brasil no 

decorrer das últimas décadas. 

A escolha pela França não foi aleatória, pois o país se caracteriza como o maior símbolo do 

modelo de jurisdição dual, em que os conflitos que envolvem o Estado são direcionados a órgãos 

especializados. Aliado a isso, o país se afigura como berço do Direito Administrativo moderno, 

haja vista que os órgãos que compõe a justiça administrativa foram responsáveis por construções 

teóricas e jurisprudenciais que, por sua relevância e perspicácia, são aplicadas em diversos países 

do mundo. 

A fim de se alcançar os objetivos deste trabalho, far-se-á um percurso em torno de temas 

que se mostram relevantes para a compreensão dos modelos adotados por ambos os países. De 

início será abordado o conceito de jurisdição, buscando estabelecer os parâmetros que distinguem 

a jurisdição una e a jurisdição dual. Em seguida, far-se-á uma breve análise de algumas 

características que marcam a forma de Estado na França e no Brasil. Por fim, será feita uma 

explanação acerca das características da organização da justiça administrativa francesa, bem como 

da organização judicial brasileira, incluindo a análise acerca da forma de recrutamento dos juízes 

nos dois países. 
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Ao final, a título de conclusão, far-se-á uma reflexão acerca de como elementos marcantes 

na justiça administrativa francesa poderiam contribuir para a mitigação do fenômeno da 

judicialização das políticas públicas no Brasil. 

 

II - Da jurisdição administrativa 

 

O conceito de jurisdição é largamente trabalhado pelos processualistas pátrios. Pode-se 

afirmar que a jurisdição corresponde a um poder-dever estatal de dirimir os conflitos que lhe são 

apresentados oferecendo uma solução às partes com caráter de definitividade. Ada Pellegrini 

Grinover, Antônio Carlos Cintra de Araújo e Cândido Rangel Dinamarco assim discorrem a 

respeito: 

 

[...] sabe-se que é uma das funções assumidas e exercidas pelo Estado, mediante a qual 

este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a 

pacificação do conflito que os envolve, com justiça. Essa pacificação é feita mediante a 

atuação da vontade do direito objetivo que rege o caso apresentado em concreto para ser 

solucionado; e o Estado desempenha essa função sempre mediante o processo, seja ao 

expressar imperativamente o preceito concreto pertinente ao caso (através de uma 

sentença de mérito), seja ao realizar ou fazer com que se realize no mundo das coisas o 

que o preceito estabelece (através da execução forçada). (CINTRA, DINAMARCO, 

GRINOVER, 2014, p. 149). 

 

Para os fins deste trabalho, sobreleva ressaltar as características da jurisdição quando uma 

das partes envolvida no conflito é o Estado. Diante desta circunstância, observa-se a presença de 

dois modelos distintos de jurisdição, os denominados modelo de jurisdição una e modelo de 

jurisdição dual. Antes de se proceder à análise dos modelos referidos, deve-se ressaltar a distinção 

apresentada por Ricardo Perlingueiro acerca dos conceitos de “contencioso administrativo”, 

“jurisdição administrativa” e “justiça administrativa”: 

 

Inicialmente, necessário assinalar o alcance e o conteúdo da terminologia a ser utilizada. 

A expressão “contencioso administrativo” se relaciona com as reclamações ou 

impugnações de uma pessoa privada contra comportamentos de uma autoridade 

administrativa. A expressão “jurisdição administrativa” serve para designar a prestação 

jurisdicional destinada à solução de um contencioso administrativo, e “justiça 
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administrativa”, aos órgãos estatais responsáveis por essa atuação jurisdicional. 

(PERLINGEIRO, 2012, p. 7). 

 

Feitas as necessárias distinções conceituais, passa-se a discorrer acerca dos distintos 

sistemas de jurisdição administrativa vigentes na atualidade. 

O modelo de jurisdição una, também conhecido como modelo inglês, é o modelo adotado 

pelo Estado brasileiro. Nele, todas as lides, independentemente das partes que a compõe, são 

submetidas a uma única estrutura orgânica estatal responsável por dirimir os litígios com 

definitividade, ou seja, os mais diversos e singulares conflitos que marcam as relações humanas 

são endereçados a uma mesma estrutura estatal, a qual compete o exercício da jurisdição. Este é o 

modelo presente no Estado brasileiro, em que um juiz, no decorrer de sua vida funcional, pode ser 

chamado a decidir conflitos envolvendo desde a guarda compartilhada de crianças até disputas 

envolvendo a concessão de uma rodovia2. 

Cumpre ressaltar que a existência de uma jurisdição administrativa una não impede que o 

contencioso administrativo seja objeto de debate e deliberação preliminar no interior da 

Administração Pública para, em um segundo momento, ser levado à apreciação dos órgãos do 

Poder Judiciário. A característica marcante de uma jurisdição una, portanto, é que só há uma 

organização judiciária capaz de proferir decisões com caráter de definitividade, o que não impede 

que determinados conflitos possam ser debatidos e, até mesmo, solucionados no interior da 

Administração Pública sem que o Poder Judiciário seja acionado.  

O fundamento da unicidade da jurisdição no Brasil está previsto no artigo5°, inciso XXXV 

da Constituição da República. O dispositivo, ao prever que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, estabelece que todas as lides, ainda que já debatidas 

por meio de procedimentos administrativos no interior da Administração Pública, podem ser 

levadas ao Poder Judiciário para que este lhes dê solução em caráter definitivo. (CARVALHO 

FILHO, 2014, p. 1031-1032) 

                                                           
2 Cabe fazer uma observação, a existência de varas especializadas em algumas comarcar do país não descaracteriza a 

unicidade da jurisdição, haja vista que, ainda que se promova uma especialização orgânica no interior do Poder 

Judiciário, todas as lides permanecem a ser a ele endereçadas. 
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Já o modelo dual é aquele em que a jurisdição é cindida. Os conflitos que envolvem o 

Estado são endereçados a uma estrutura organizacional especializada. As decisões proferidas pelos 

órgãos que compõe essa estrutura são marcadas pelo caráter da definitividade e não podem ser 

levadas, em seguida, à apreciação da jurisdição ordinária. Assim, quando há um conflito 

envolvendo particular e Estado acerca de uma indenização decorrente de uma desapropriação, por 

exemplo, o juiz que irá dirimir a lide será um profissional que, em regra, desde o início de sua 

carreira, sempre tratou de conflitos envolvendo o Estado e jamais se pronunciará acerca de litígios 

envolvendo, unicamente, particulares.  

Entre os países que adotam o sistema de jurisdição dual pode-se citar a França, Itália, 

Bélgica, Países Baixos e Colômbia. Já entre os países que adotam o sistema de jurisdição una, 

pode-se citar o Brasil, os Estados Unidos e o México. 

 

II – Da Forma de Estado 

 

II.1 - Do Estado unitário francês   

 

A forma de Estado diz respeito à distribuição espacial do Poder no território sobre o qual o 

Estado exerce soberania. Há diferentes formas de Estado, sendo que a adoção de uma delas depende 

de fatores históricos, culturais e, até mesmo, geográficos3. 

A França, ao contrário do Brasil, caracteriza-se por ser um Estado unitário, ou seja, há uma 

centralização do poder político responsável pela produção das normas que regem a vida no interior 

do território francês. Todavia, em grande parte dos Estados unitários há algum nível de 

descentralização administrativa, a qual objetiva garantir certo nível de autonomia local quando da 

execução das diretrizes que foram emanadas do poder central (NOVELINO, 2016, p. 522). Tal é o 

que ocorre na França, onde a produção das leis é de competência única e exclusiva do Parlamento, 

                                                           
3 Sobre as diferentes formas de Estado ver: BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª Ed. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2000. 
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cabendo às chamadas coletividades territoriais a prerrogativa de regulamentar as leis em nível local, 

bem como exercer as competências que foram delegadas a nível central. 

A organização política francesa envolve o Estado, as coletividades territoriais de direito 

comum – quais sejam, as comunas, os departamentos e as regiões – as coletividades de além-mar 

e as coletividades portadoras de um estatuto particular. As coletividades territoriais passaram a ser 

assim identificadas a partir de 2003, após uma alteração no texto constitucional francês. Em 2014, 

havia um total de 25 regiões, 101 departamentos e 36.600 comunas ao longo do território francês, 

o que demonstra a distribuição de certo nível de autonomia administrativa no país, em que pese o 

caráter unitário do Estado em sua integralidade. (LUFT, 2014, p. 214-216). 

No âmbito das coletividades territoriais, o poder é exercido através de conselhos eleitos por 

meio do voto. Destes conselhos provêm os órgãos que são responsáveis pela administração local: 

a Assembléia Geral e o Poder Executivo. No âmbito das regiões há os Conselhos Regionais e o 

Poder Executivo é exercido pelo presidente do Conselho. Já nos departamentos, há uma estrutura 

análoga, sendo que os conselhos são denominados Conselhos Gerais. Nas comunas, por sua vez, 

existem os Conselhos Locais e a chefia do Poder Executivo é exercida pelo Maire. (LUFT, 2014, 

p. 216). 

As coletividades territoriais não possuem competência legislativa própria, porém detêm a 

prerrogativa de administrar assuntos que são de interesse local. Ademais, elas têm a atribuição de 

regulamentar as leis expedidas pelo Estado no interior dos seus respectivos territórios. Esses 

regulamentos são atos administrativos normativos, passíveis de serem controlados pelos juízes 

administrativos, tendo como parâmetro as leis expedidas pelo Poder Central. (LUFT, 2014, p. 218-

219). 

Nos departamentos e nas regiões há a figura dos préfets que são representantes do Estado 

francês no interior das coletividades territoriais. Os préfets têm a incumbência de executar as 

atribuições do poder central em nível local, bem como assegurar que as prerrogativas do mesmo 

não sejam suplantadas no momento em que as coletividades territoriais exercem atribuições 

administrativas e regulamentares. Antes de 1982, o Estado poderia fazer um controle prévio de 

legalidade e oportunidade dos atos emanados das coletividades territoriais. A partir de julho de 

1982, entretanto, o controle passou a ser exercido a posteriori, e não mais fundado na análise da 
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oportunidade dos atos, mas, tão somente, na aferição de sua legalidade. Destarte, cabe aos préfets, 

quando diante de um ato administrativo incongruente com as leis emanadas do Poder Central ou 

usurpador de suas competências, ajuizar uma ação perante os juízes administrativos visando à 

invalidade do ato em questão. (LUFT, 2014, p. 217). 

 

II.2 - Do Estado federal brasileiro 

 

O Estado brasileiro, por outro lado, caracteriza-se por ser uma federação. As diretrizes 

acerca da distribuição espacial do poder estão expressamente previstas na Constituição da 

República de 1988, que descreve as competências legislativas e administrativas de cada um dos 

entes federados. Constata-se, assim, que, no modelo brasileiro, há uma maior amplitude de 

descentralização do poder, haja vista que os entes subnacionais detêm a prerrogativa de inovar no 

ordenamento jurídico, ou seja, têm como atribuição a criação de suas próprias leis, desde que, 

obviamente, os atos normativos não ultrapassem a esfera de competência delimitada pelo próprio 

texto constitucional. 

Uma peculiaridade do Estado brasileiro advém do fato de a federação conter três níveis, ou 

seja, além da União e dos Estados-membros, os Municípios foram alçados à condição de entes 

federados, contendo prerrogativas administrativas e legislativas. 

Tal modelo, entretanto, não é isento a críticas. Um primeiro ponto relevante a ser citado é 

que a existência do Município enquanto ente federado criou uma acentuada e complexa 

superposição de poderes sobre um mesmo território, o que torna a relação institucional entre os 

entes bastante complexa e muitas vezes conflituosa, especialmente em relação às competências que 

são atribuídas a cada um deles4.  

                                                           
4 José Afonso da Silva apresenta críticas ao modelo que foi adotado pela Constituição da 1988. Confira-se um trecho 

de sua autoria: “A Constituição consagrou a tese daqueles que sustentavam que o Município é entidade de terceiro 

grau, integrante e necessária ao nosso sistema federativo. Data vênia, essa é uma tese equivocada, que parte de 

premissas que não podem levar à conclusão pretendida. Não é porque uma entidade territorial tenha autonomia política-

constitucional que necessariamente integre o conceito de entidade federativa. Nem o Município é essencial ao conceito 

de federação brasileira, Não existe federação de Municípios. Existe federação de Estados. Estes é que são essenciais 

ao conceito de qualquer federação. [...] Não resta dúvida que ficamos com uma federação muito complexa, com 

entidades superpostas.”(SILVA, 2018, p. 478-479) 
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Um segundo aspecto a ser ressaltado diz respeito ao fato de a Constituição ter aberto espaço 

para o surgimento de entes federados em localidades bastante remotas e com baixíssima capacidade 

operacional para o exercício das competências legislativas e administrativas que são da 

incumbência de um ente federado. O resultado é uma miríade de leis municipais inconstitucionais, 

a prestação de serviços públicos deficitários e uma sobrecarga dos entes federados maiores que 

acabam assumindo, mesmo sem qualquer previsão legal ou constitucional, os encargos que 

caberiam aos entes menores. Como se verá adiante, esse modelo de distribuição de poder no Estado 

brasileiro traz inúmeras implicações para a judicialização de conflitos envolvendo o Estado no país. 

Além do aspecto anteriormente ressaltado, há que se registrar como as origens histórias do 

Estado brasileiro contribuem para o modelo de Estado vigente na atualidade. Com efeito, a doutrina 

classifica os modelos de Estado federal, quanto a sua origem, em Estado federal por agregação e 

Estado federal por segregação. No primeiro, verifica-se a presença de Estados soberanos que, em 

um dado momento, optam por se unir, formando, assim, um novo Estado. Já no segundo, tem-se 

um Estado unitário que passa por um processo de descentralização política, fazendo com que 

surjam entes federados em seu interior dotados de relativa autonomia política e administrativa. O 

federalismo brasileiro é classificado como federalismo por segregação, haja vista que a primeira 

Constituição brasileira, de 1824, definiu que o Estado seria unitário, sendo que, somente em um 

segundo momento, com a promulgação da Constituição de 1891, é que o Brasil se tornou uma 

federação.  

A origem histórica anteriormente referida não se mostra relevante somente para fins 

acadêmicos. Um dos fatores que são identificados nos Estados federados que tem em sua origem 

um federalismo por segregação é a permanência de características que são resquícios do modelo 

unitário, mesmo na vigência do Estado federal. No caso brasileiro, identifica-se uma primazia da 

União quando da distribuição dos recursos que são arrecadados via tributação. Assim sendo, há 

uma discrepância entre os entes federados no que tange a sua capacidade financeira para o exercício 

das competências que foram atribuídas pelo texto constitucional. (OLIVEIRA, 2015, p. 104-115) 

A primazia financeira da União, aliada a baixa capacidade operacional dos entes federados 

em âmbito local, torna o modelo brasileiro ainda mais conflituoso. Tem-se, concomitantemente, 

um ente federado maior, com maior capacidade financeira e operacional, convivendo com entes 
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federados de nível local com baixa capacidade financeira e operacional, sendo que, aos últimos, 

atribui-se uma série de competências normativas e administrativas referentes a serviços públicos 

que são caros à população, especialmente, saúde e educação.  

Adiante, será feita uma análise acerca de como a forma de Estado brasileira, unindo-se às 

características de nosso modelo de jurisdição administrativa pode trazer reflexos deletérios e 

conflituosos para a governabilidade estatal. 

 

III - Da organização da Justiça Administrativa na França 

 

Em nenhum país do mundo há relação tão imbricada entre a organização dos órgãos 

judiciais e o ramo de conhecimento com o qual operam cotidianamente. A construção do Direito 

Administrativo francês – o qual, diga-se de passagem, deu origem à própria disciplina que é 

estudada ao redor do mundo –, dá-se de maneira interligada à constituição e desenvolvimento dos 

órgãos que compõe a justiça administrativa na França (FLAVIER, FROGER, 2016, p. 82).  

O reconhecimento da importância desses órgãos para a construção de todo um corpo coeso 

e estruturado de normas e institutos que formam um dos ramos do conhecimento jurídico, torna 

ainda mais evidente a relevância de se estudar a organização administrativa do país, traçando, na 

medida do possível, paralelos com a realidade observada em outras localidades. 

A justiça administrativa francesa é composta por cinco espécies de órgãos. O Conselho de 

Estado, as Cortes Administrativas de Apelação, os Tribunais Administrativos, as Jurisdições 

Especializadas e o Tribunal de Conflitos. 

Os Tribunais Administrativos são os órgãos de primeira instância da justiça administrativa, 

pois possuem a competência de conhecer todos os conflitos envolvendo o Estado, salvo aqueles 

que são atribuídos por lei às Jurisdições Especializadas, às Cortes Administrativas de Apelação ou 

mesmo ao Conselho de Estado, em caráter originário. A constituição dos Tribunais se deu em 

período relativamente recente, pois foram instituídos em 1953. Atualmente, existem quarenta e 

dois Tribunais Administrativos, sendo onze deles em territórios ultramarinos e havendo, pelo 

menos um, em cada região francesa. Os Tribunais dividem-se em câmaras, sendo que os 

julgamentos são, em sua maioria, colegiados. (SILVA, 2018, p 146-147). 
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Como o Conselho de Estado, os Tribunais Administrativos também possuem funções 

consultivas. Em algumas matérias, a lei exige que os préfets façam consultas aos Tribunais 

Administrativos antes de adotarem uma dada decisão (FLAVIER, FROGER, 2016, p. 86).  

No âmbito da primeira instância, ao lado dos Tribunais Administrativos com competência 

residual, há as Jurisdições Especializadas. Estas têm como competência proferir decisões em 

litígios envolvendo matérias específicas, sendo que os recursos interpostos de suas decisões são 

julgados diretamente pelo Conselho de Estado e não pelas Cortes Administrativas de Apelação. A 

título de exemplo, cite-se a Comissão de Ajuda Social, a Corte Nacional de Direito de Asilo e os 

Órgãos profissionais disciplinares. (SILVA, 2018, p 146-147). 

Os recursos interpostos das decisões proferidas pelos Tribunais Administrativos são de 

competência das Cortes Administrativas de Apelação, órgãos criados em 1987 com o fito de 

desafogar o Conselho de Estado francês, o qualse encontrava sobrecarregado com tal atribuição. 

Atualmente, há oito Cortes Administrativas de Apelação na França. Elas se dividem em câmaras, 

as quais são presididas por um Conselheiro de Estado. (FLAVIER, FROGER, 2016, p. 86-87). 

A competência recursal das Cortes é ampla, podendo reapreciar matéria fática e jurídica.  

Cumpre ressaltar que, a depender da matéria objeto do recurso, a competência recursal passa a ser 

do Conselho de Estado. (SILVA, 2018, p 148). 

O Tribunal de Conflitos é o órgão responsável por dirimir eventuais conflitos de 

competência entre a jurisdição administrativa e a jurisdição ordinária. Assim sendo, não é um órgão 

que compõe, exclusivamente, a jurisdição administrativa, situando-se na interseção entre os dois 

sistemas. O Tribunal é composto por nove juízes, sendo quatro provenientes do Conselho de Estado 

e quatro da Corte de Cassação, órgão de cúpula da jurisdição ordinária. Além destes, o Ministro da 

Justiça francês também compõe o Tribunal, cabendo a ele, muitas vezes, o voto de desempate nas 

lides sob julgamento. Os juízes que compõe o Tribunal são eleitos pelos respectivos pares nos 

órgãos de origem, cabendo a eles o exercício de um mandato de três anos, renovável por igual 

período. (SILVA, 2018, p 152). 

 

III.1 - Do Conselho de Estado francês 
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O Conselho de Estado francês se afigura, sem sombra de dúvida, como a mais importante 

instituição que compõe a organização da justiça administrativa francesa. Desse órgão é que provêm 

as principais decisões que marcaram o surgimento do Direito Administrativo no mundo. 

Nas palavras de François Gazier: 

 

Enquanto juiz administrativo supremo, ele assegura o controle jurisdicional da 

administração pública e ao mesmo tempo a elaboração de uma jurisprudência que se 

constitui numa das mais importantes fontes do Direito Administrativo. Foi durante litígios 

que dirimiu que o Conselho de Estado lançou os fundamentos e definiu os contornos de 

todas as teorias do Direito Administrativo moderno: serviço público, obras públicas, 

domínio público, mercados e contratos administrativos, função pública, responsabilidade 

do poder público. (GAZIER, 1984, p. 66) 

 

A existência do Conselho remonta à Idade Média, quando era conhecido como Conselho 

do Rei. Entretanto, após a Revolução Francesa é que surge sua feição moderna, a qual foi instituída 

por Napoleão Bonaparte5 em 1799. (GAZIER, 1984, p. 63) 

Inicialmente, sua função restringia-se a uma atuação consultiva junto ao chefe do Poder 

Executivo. Cumpre ressaltar, entretanto, que as manifestações do Conselho àquela época eram 

detentoras de tal relevância, que, na maior parte das vezes, a opinião proferida pelo órgão relativa 

a um dado tema era prontamente adotada, ao final, pelo representante do Poder Executivo. Por 

conseguinte, em termos práticos, a grande maioria das decisões relevantes no âmbito do Poder 

Executivo era de autoria do Conselho de Estado. (FLAVIER, FROGER, 2016, p. 83) 

Em 1889, é atribuída ao Conselho a competência para julgar conflitos envolvendo a atuação 

estatal, competência esta que, desde então, é exercida de forma concomitante com a função 

consultiva. 

O Conselho de Estado é composto por, aproximadamente, trezentos membros. Todavia, 

estima-se que apenas dois terços dos componentes são, efetivamente, ativos nas atividades do 

Conselho, haja vista que o terço restante é comumente composto por advogados, políticos ou 

                                                           
5 Registre-se que há autores que não se referem à origem do Conselho de Estado como estando atrelada ao Conselho 

do Rei. Tais autores consideram que a origem do Conselho se deu, tão somente, após a Revolução Francesa, sendo o 

órgão criado, efetivamente, por Napoleão Bonaparte em 1799. Ver, por exemplo: BELL, John. Judiciaries within 

Europe: a comparative rewiew. New York: Cambridge University Press, 2006 
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pessoas que ocupam cargos relevantes na Administração Pública e que constam como membros 

apenas sob o aspecto formal, uma espécie de honraria. 

O Primeiro Ministro francês é o presidente do Conselho, em que pese, por tradição, não 

exercer a presidência de forma efetiva, sendo tal atribuição exercida pelo vice-presidente do órgão, 

o qual é escolhido dentre os membros em eleição interna. (SILVA, 2018, p 150). 

No que tange à organização interna, há sete seções, dentre as quais, apenas uma, é destinada 

à atividade contenciosa. As seis seções restantes destinam-se à atividade consultiva, cada uma delas 

voltada para uma matéria específica. São elas: Seção do Interior, Seção das Finanças, Seção dos 

Trabalhos Públicos, Seção Social, Seção da Administração e Seção dos Relatos e Estudos. 

(FLAVIER, FROGER, 2016, p. 85) 

Em relação à atuação consultiva, o Conselho deve emitir parecer acerca dos projetos de lei 

de autoria do Poder Executivo. Todavia, em que pese o caráter obrigatório da consulta, não há uma 

vinculação entre a opinião emitida pelo órgão e a conduta do Poder Executivo no sentido de alterar, 

manter ou descartar o projeto. Registre-se que sequer se exige que o posicionamento do Conselho 

venha a público, haja vista que, para tanto, deve haver uma determinação por parte do Presidente 

da República. (SILVA, 2018, p 150) 

 

III.2 - Do recrutamento dos juízes administrativos na França 

 

Os membros do Conselho de Estado são, tradicionalmente, recrutados dentre os alunos 

graduados na Escola Nacional de Administração – ENA.  

A escola foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e é reconhecida 

como um centro de excelência na formação de profissionais que, posteriormente, atuarão em 

diversos órgãos da Administração Pública. Os alunos que são recrutados para compor o Conselho 

de Estado iniciam sua carreira como auditores e, após alguns anos de experiência, passam para o 

segundo nível no qual são chamados de “mestres de petições” (maîtres dês requêtes). Somente 

quando atingem, aproximadamente, 45 anos de idade é que podem aspirar ao posicionamento no 

último estágio da carreira em que são chamados, efetivamente, de conselheiros de estado. O longo 

percurso na carreira é responsável por criar uma espécie de coesão entre os profissionais, o que por 
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vezes leva à adoção de posturas um tanto quanto corporativistas por parte dos conselheiros. 

(FLAVIER, FROGER, 2016, p. 88) 

Contudo, cumpre ressaltar que essa não é a única forma de ingresso de profissionais junto 

ao Conselho de Estado. Especialmente a partir da década de 80,teve início um movimento pela 

entrada de pessoas mais experientes no órgão, ao lado daqueles jovens provenientes da ENA. Sendo 

assim, há a possibilidade de que pessoas venham a compor o órgão sem passar por todo o período 

de progressão na carreira anteriormente referido. Alguns representantes do Conselho de Estado são 

diretamente indicados pelo Conselho de Ministros, normalmente, pessoas com maior experiência 

e que tiveram algum nível de destaque durante sua vida profissional nos órgãos da Administração 

Pública ou mesmo na vida política. Há, inclusive, a possibilidade de que membros que atuam nos 

Tribunais Administrativos ou nas Cortes de Apelação venham a ser nomeados para compor o 

Conselho de Estado no decorrer de sua vida profissional. (BELL, 2006, p.58-62) 

Ao lado dos integrantes do Conselho de Estado, há os membros que atuam nos Tribunais 

Administrativos e nas Cortes de Administrativas de Apelação. Esses órgãos são compostos por um 

corpo de juízes administrativos único e que se encontra apartado do corpo funcional do Conselho 

de Estado. Aproximadamente, um quarto dos membros destes Tribunais é composto por alunos 

provenientes da Escola Nacional de Administração. O restante é selecionado através de um exame 

que vem ocorrendo de forma permanente desde 2012. (FLAVIER, FROGER, 2016, p. 89) 

Desde 1986, há um órgão específico e independente, denominado Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e das Cortes Administrativas de Apelação (Conseil supérieur dês 

tribunaux administratifs et dês cours administratives d’appel), destinado a tratar do treinamento e 

da carreira dos juízes administrativos. O vice-presidente do Conselho de Estado é responsável por 

presidir o Conselho Superior e sua administração fica a cargo de um secretário geral adjunto o qual 

também provém do Conselho de Estado. Os juízes administrativos das cortes inferiores, bem como 

os demais membros do Conselho de Estado, têm a prerrogativa de indicar representantes para 

compor o Conselho. A gestão do órgão, contudo, cabe ao Conselho de Estado, o que o possibilita 

ter algum nível de conhecimento e controle acerca da formação e das promoções de todos os juízes 

administrativos na França. (BELL, 2006, p.51-59) 
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Cumpre ressaltar um aspecto relevante do recrutamento dos juízes administrativos que se 

mostra de fundamental importância para o desempenho institucional e a atuação futura dos 

magistrados. A Escola Nacional de Administração não se destina somente a formar os juízes que 

atuarão na justiça administrativa. Pelo contrário, o objetivo da escola é funcionar como centro de 

formação de excelência para futuros gestores públicos que ocuparão funções relevantes no interior 

da Administração Pública.  

Sendo assim, no decorrer do período de formação, os alunos tem contato com inúmeras 

disciplinas fundamentais para o dia a dia da Administração Pública, contando, inclusive, com 

períodos de experiência prática em alguns órgãos. Dentre as matérias com as quais tem contato no 

período de formação, incluem-se as disciplinas ligadas ao campo do direito público. Ao final do 

período de formação, os alunos passam por um processo de avaliação a partir do qual se elabora 

um ranking. Habitualmente, os alunos mais bem avaliados pleiteiam seu ingresso em órgãos mais 

valorizados como o Conselho de Estado e o Tribunal de Contas francês. Já os alunos que obtiveram 

índices medianos, em geral, buscam atuar como administradores públicos ou optam por se tornar 

juízes administrativos, compondo os Tribunais Administrativos e as Cortes Administrativas de 

Apelação. (BELL, 2006, p.59-60)  

 

IV - Da organização judiciária brasileira 

 

Neste tópico far-se-á uma breve explanação acerca da organização judiciária no Brasil. 

Objetiva-se, tão somente, traçar um panorama geral do tema, sem adentrar em especificidades de 

cada um dos órgãos e da tramitação dos processos. Por conseguinte, a análise será, inevitavelmente, 

superficial. Todavia, acredita-se que suficiente para os fins deste trabalho.  

Conforme visto anteriormente, o Brasil não adotou um sistema dual de organização judicial. 

Assim sendo, todos os conflitos, ainda que envolvam o Estado, são levados a uma única estrutura 

orgânica. Diante disso, não há que se falar em organização da justiça administrativa no Brasil, mas 

sim na organização da justiça como um todo. 

mailto:editorial@dtoadministrativo.com.br


 
                                                

 

 
 

 

  

A organização judiciária brasileira divide-se em justiça comum e justiça especializada. 

Destarte, matérias que contêm características distintivas relevantes são levadas a julgamento 

perante juízes ou tribunais especializados como é o caso da justiça do trabalho e da justiça militar.  

A justiça comum, de maior relevância para os fins deste trabalho, divide-se em duas 

vertentes, de acordo com a presença ou não da União como parte no processo. Os litígios que 

envolvem, unicamente, particulares ou Estados e Municípios são julgados pelos juízes estaduais 

com a revisão recursal ficando a cargo dos Tribunais de Justiça estaduais.  

Por outro lado, quando a União atua como parte no processo, a competência de julgamento 

em primeira instância cabe aos juízes federais com possibilidade de interposição de recurso aos 

Tribunais Regionais Federais. 

No âmbito da justiça comum, ainda há a possibilidade de que as decisões sejam revistas em 

uma terceira instância, em regra quando proferidas nas esferas inferiores com alguma violação à 

legislação federal, caso em que o julgamento compete ao Superior Tribunal de Justiça, ou à 

Constituição da República, caso em que o julgamento compete ao Supremo Tribunal Federal. 

Cumpre ressaltar que, nas instâncias inferiores, ou seja, na esfera em que as partes têm um 

primeiro contato com a estrutura da organização judiciária, é bastante comum que não haja nenhum 

nível de especialização entre os profissionais ou um nível de especialização baixo. É usual, por 

exemplo, que um juiz em início de carreira, alocado em uma pequena comarca do interior do 

Estado, tenha que lidar com conflitos extremamente variados, desde litígios envolvendo separações 

judiciais a ações civis públicas versando sobre a execução orçamentária municipal. À medida que 

os magistrados vão avançando na carreira, passando a atuar em comarcas maiores, o nível de 

especialização da atividade jurisdicional aumenta, chegando ao seu ápice quando os juízes chegam 

às capitais dos Estados onde, usualmente, passam a ter uma atuação especializada. 

Levando-se em conta os litígios que envolvem a Administração Pública, pode-se afirmar 

que, em regra, os conflitos envolvendo os Municípios de maior porte, especialmente as capitais dos 

Estados, os Estados-membros e a União, são solucionados por juízes que, normalmente, possuem 

maior nível de especialização e com formação mais voltada para a área do direito público. Lado 

outro, os pequenos Municípios, habitualmente, têm suas lides julgadas por juízes com menor nível 

de especialização. 
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IV.1 - Do recrutamento dos juízes no Brasil 

 

O recrutamento dos magistrados no Brasil se dá, via de regra, através da realização de 

concursos públicos. Estes são ofertados às pessoas em geral, desde que, obviamente, tinham 

cumprido os requisitos de participação no certame.  

Representam exceções a esse modelo de seleção as hipóteses, constitucionalmente 

previstas, de seleção de magistrados via indicação do Poder Executivo, com participação dos 

órgãos de classe ou do Poder Legislativo. Cite-se, como exemplo, a previsão de nomeação dos 

membros do Superior Tribunal de Justiça pelo Presidente da República após aprovação por parte 

do Senado Federal6, bem como a previsão de que um quinto dos tribunais federais e estaduais se 

compõe de pessoas provenientes das carreiras do Ministério Público e da advocacia, nomeadas 

pelos respectivos chefes do Poder Executivo dentre profissionais indicados pelos órgãos de classe7. 

Em que pese as exceções acima referidas, deve-se ressaltar que a imensa maioria dos juízes 

brasileiros é selecionada via concurso público. Todavia, essa forma de seleção foi instituída de 

forma ampla no país, tão somente, no decorrer do século XX. Com efeito, durante toda a vigência 

do período imperial – de 1822 a 1891 – os juízes eram selecionados através de escolhas políticas. 

A indicação para o exercício da magistratura dependia, em grande medida, de apadrinhamentos 

políticos em âmbito local, o que fazia com que os juízes não atuassem com a necessária isenção e 

                                                           
6Hipótese prevista no artigo 104 da Constituição da República: Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se 

de, no mínimo, trinta e três Ministros. Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados 

pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável 

saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:  I - 

um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, 

indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros 

do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 

94. 

 
7 Hipótese prevista no artigo 94 da Constituição da República: Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 

Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério 

Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais 

de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas 

classes. 

mailto:editorial@dtoadministrativo.com.br


 
                                                

 

 
 

 

  

fossem instrumentos utilizados para o controle social da população e a preservação das relações de 

poder instituídas. (FEITOSA, PASSOS, 2016, p. 133-140) 

Ainda no final do período imperial teve início uma ampla discussão acerca da forma de 

seleção dos magistrados. Em 1891, com a promulgação da nova Constituição, manteve-se o modelo 

das indicações políticas para a magistratura federal. No entanto, abriu-se a possibilidade de que as 

Constituições Estaduais dispusessem de forma diversa. Diante disso, as Constituições de Minas 

Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso – promulgadas ainda em 1891 – passaram a 

prever a realização de concursos públicos para a seleção de magistrados. Somente com a 

Constituição de 1934 foi prevista, de forma ampla, a realização de concurso para a magistratura 

estadual em todo o país. Os juízes federais, contudo, permaneceram sendo indicados pelo Poder 

Executivo, situação que só veio a ser alterada em 1966, quando, por meio da Lei n° 5.010/1.966, 

instituiu-se o sistema de concursos para a magistratura federal. A Constituição de 1988, por sua 

vez, manteve a sistemática de seleção via realização de concursos para toda a magistratura, 

ressalvadas as hipóteses de indicação pelo Poder Executivo com a participação do Poder 

Legislativo e de órgãos de classe específicos. (FEITOSA, PASSOS, 2016, p. 133-140) 

Deve-se ressaltar que, em que pese o modelo de concursos públicos ser, inegavelmente, 

uma concretização do Princípio da Impessoalidade, a sistemática não é isenta a críticas, 

especialmente se considerarmos a forma como vem se dando as seleções no país nas últimas 

décadas. Com efeito, os concursos públicos para a magistratura no Brasil têm se notabilizado por 

serem certames que exigem um alto nível de memorização dos candidatos em torno, especialmente, 

da legislação seca e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Ademais, há pouca 

participação das escolas de formação de magistrados nos processos seletivos, haja vista que muitos 

deles são conduzidos por organizações terceirizadas. Em poucas seleções, por exemplo, é previsto 

que a frequência a cursos de formação de magistrados, promovidos por centros voltados para a 

formação de juízes, seja etapa da seleção dos novos profissionais. Esse modelo de recrutamento, 

portanto, acaba por não aferir competências que são importantes para o exercício da magistratura, 

como a capacidade de mediar conflitos, a capacidade de formular juízos analíticos e críticos acerca 

de complexas questões sociais e a habilidade de gerenciar a tramitação dos processos e as atividades 

afetas à administração da justiça. (FEITOSA, PASSOS, 2016, p. 140-151) 
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V – Conclusão 

 

Feita a explanação acerca das características marcantes da forma de Estado e da organização 

judiciária em ambos os países, chega-se ao momento de traçar algumas comparações entre as 

realidades francesa e brasileira. 

Todavia, cabe uma advertência preliminar. Não se objetiva, no âmbito deste trabalho, o 

estabelecimento de comparações ingênuas e descompromissadas entre os dois países, de modo a 

desconsiderar inúmeras variáveis históricas, sociais, econômicas e geográficas que levaram a 

adoção de um modelo ou outro de organização judiciária. Qualquer comparação entre modelos 

institucionais provenientes de realidades distintas deve ser feita com parcimônia, sob pena de se 

chegar a conclusões rasas e pouco produtivas. Lado outro, reconhece-se que essa advertência 

preliminar não tem o condão de deslegitimar o traçado de paralelos entre modelos e práticas 

institucionais provenientes de contextos distintos. Afinal de contas, é inegável que as experiências 

de sucesso advindas de outros países podem fornecer idéias passíveis de aplicação – com maior ou 

menor grau de adequação – ao contexto brasileiro, tomando-se o cuidado, obviamente, de se 

considerar as diversas variáveis contextuais envolvidas. 

Dito isso, cumpre ressaltar que duas características da organização judiciária francesa se 

mostram de especial relevância para a reflexão acerca da realidade brasileira, quais sejam, a maior 

experiência dos magistrados que julgam os conflitos com questões afetas à gestão estatal e uma 

melhor formação técnica e teórica desses profissionais para lidar com problemas que, muitas vezes, 

ultrapassam a simples subsunção de normas ou entendimentos jurisprudenciais a casos concretos. 

Com efeito, é inegável que, em inúmeras ocasiões, os conflitos em que o Estado está envolvido 

possuem especificidades que demandam análises críticas e analíticas de uma multiplicidade de 

fatores, o que, habitualmente, não se observa nos litígios envolvendo, tão somente, particulares. A 

experiência adquirida no decorrer da carreira nos órgãos da justiça administrativa e a formação 

teórica e prática fornecida pela Escola Nacional de Administração fazem com que os juízes 

administrativos franceses tenham melhores condições para lidar com toda a complexidade 
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envolvida nos litígios estatais8. Não é por outro motivo que a França se afigura como o berço do 

Direito Administrativo moderno, sendo que inúmeras disposições normativas e jurisprudenciais 

aplicadas em países ao redor do Mundo advêm de construções teóricas que foram desenvolvidas 

pelos juízes administrativos franceses quando diante de casos concretos que demandaram 

profundas reflexões acerca da relação entre o Estado e os cidadãos. 

Refletindo sobre o contexto brasileiro, considera-se que a busca por um aprimoramento nas 

experiências práticas e na formação teórica dos juízes que julgam os litígios envolvendo o Estado 

seria de especial relevância, por exemplo, para a mitigação dos problemas advindos da chamada 

judicialização das políticas públicas no país.  

Com efeito, especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, inúmeras pessoas 

passaram a demandar o Poder Judiciário visando o acesso a bens e serviços fornecidos pela 

Administração Pública os quais não se teria acesso através de pleitos nas vias administrativas 

ordinárias. As demandas judiciais, em sua maioria, encontram seu fundamento em dispositivos 

constitucionais que prevêem direitos individuais e coletivos de forma extremamente ampla. 

Confira-se interessante trecho da lavra do Professor Harrisson Leite acerca do referido fenômeno: 

 

É que, vez ou outra, percebe-se um elevado número de decisões judiciais que implicam 

reflexos claros nas questões orçamentárias, sem serem profundamente analisadas quando 

da sua prolação. É dizer, aqui e acolá surgem sentenças, na linha dos Tribunais Superiores, 

que importam em criação de verdadeiras políticas públicas, muitas delas ao arrepio das 

normas orçamentárias, que demandam, como se verá prévia adoção de planos e programas 

para a implantação de políticas desse jaez. 

Com o fenômeno crescente da judicialização das políticas públicas e com a elevada 

avocação de poder pelo Judiciário, nota-se nas sentenças judiciais verdadeira fonte do 

direito financeiro, já que diversas alterações orçamentárias são necessárias para adequar 

os orçamentos ao quanto decidido nos Tribunais, mormente nas áreas de saúde e educação. 

(LEITE, 2016, p. 38) 

 

Destarte, ainda que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça venham 

se esforçando em traçar balizas a serem seguidas pelos julgadores quando diante dessa ordem de 

                                                           
8 Confira-se, nesse mesmo sentido, breve trecho da lavra do Prof. Carlos Ari Sundfeld: “Impacto significativo dessas 

diferenças na organização da Justiça é que, por não terem competência restrita a temas administrativos, ao contrário 

dos juízes administrativos franceses, os juízes brasileiros formam visão mais superficial sobre a realidade 

administrativa, conhecem menos a legislação especificamente administrativa e não têm grandes preocupações com o 

problema abstrato da autonomia da Administração e do direito administrativo” (SUNFELD, 2014, p. 171-172) 
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pedidos, deve-se reconhecer que um fator complicador no contexto brasileiro é o fato de os 

magistrados que lidam com essas demandas não possuírem, em grande medida, a experiência 

adequada e a formação técnica e teórica necessária para entender todas as variáveis que estão 

envolvidas no deferimento ou indeferimento dos pedidos. Imagine-se, por exemplo, que há juízes 

que, mesmo sem possuir qualquer conhecimento sobre a organização da política pública de saúde, 

são levados a proferir decisões liminares deferindo a concessão de medicamentos ou de tratamentos 

de altíssimo custo, desorganizando todo o planejamento orçamentário e a prestação de serviços 

para um grande número de pessoas. As decisões, inclusive, desorganizam toda a estrutura do 

Sistema Único de Saúde que se baseia na lógica de se privilegiar as ações estatais na atenção 

primária em saúde e não nos serviços de alta complexidade. 

A situação se mostra ainda mais calamitosa caso se considere um segundo aspecto. As 

políticas públicas na área de saúde e educação são geridas, em grande medida, pelos Estados e 

Municípios. No entanto, como visto nos tópicos anteriores, muitos dos Municípios brasileiros têm 

sérios problemas gerenciais e operacionais o que acarreta em uma prestação de serviços públicos 

extremamente inadequada. Essas deficiências acabam sendo propulsoras de um aumento na 

judicialização das demandas, que, por sua vez, podem ser levadas a julgamento por juízes com 

pouca preparação para lidar com as causas, especialmente considerando que é justamente nos 

menores Municípios em que há uma atuação mais proeminente dos magistrados com atuação 

generalista e nas fases iniciais da carreira. Estes juízes, por sua vez, no afã de assegurar o exercício 

de direitos fundamentais, muitas vezes proferem decisões que desorganizam, ainda mais, o 

planejamento público municipal que, por si só, já é extremamente precário. Institui-se, assim, um 

círculo vicioso que compromete ainda mais a boa prestação dos serviços públicos a longo prazo. 

Deve-se ressaltar que não se está a defender, neste trabalho, a transposição do modelo de 

recrutamento ou da política de formação de juízes administrativos franceses ao contexto brasileiro. 

No entanto, considera-se que seria relevante que os magistrados brasileiros que vierem a julgar 

causas envolvendo a prestação de serviços públicos tenham uma melhor formação para tanto. As 

escolas de formação de magistrados poderiam pensar, por exemplo, em oferecer aos juízes cursos 

sobre temáticas que ultrapassam os conhecimentos jurídicos, como a gestão de políticas públicas, 

orçamento público, políticas públicas setoriais, entre outras. Obviamente, não se poderia exigir dos 
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magistrados um nível de especialização nessas temáticas que não fosse condizente com a atividade 

judicante a qual exercem. Todavia, poder-se-ia garantir que os juízes tenham uma base de 

conhecimentos que os permita identificar as situações em que será necessário o exercício de uma 

autocontenção judicial ou mesmo as situações em que, agindo de forma parcimoniosa, devem 

reconhecer a sua insuficiente formação para lidar com um litígio, recorrendo, portanto, ao auxílio 

dos peritos ou mesmo a outros instrumentos de notável valia previstos na legislação atual, como a 

realização de audiências públicas e a intervenção dos amici curiae. Da mesma forma, poder-se-ia 

cogitar da realização de períodos de imersão dos juízes em órgãos da Administração Pública, para 

que tenham a oportunidade de observar o funcionamento das instituições, ter contato com 

profissionais de formações diversas e entender como se dá o planejamento e o cotidiano de trabalho 

na Administração Pública.  

Alcançado o final deste trabalho, deve-se registrar que a análise de experiências estrangeiras 

auxilia na reflexão e na desmistificação de práticas e institutos que muitas vezes são largamente 

utilizados de forma acrítica e quase mecanizada no contexto em que se está inserido. O objetivo do 

trabalho, ao fornecer uma análise da organização estatal e judiciária francesas, foi fornecer 

elementos que propiciem uma reflexão sobre o contexto brasileiro. Espera-se, com isso, estar 

contribuindo para o constante aperfeiçoamento das instituições que tão fundamentais são para a 

manutenção e desenvolvimento do Estado brasileiro. 
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