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Apresentação 

RICARDO VILLAS B OAS CUEVA 

Não poderia ser mais oportuna a publicação de Especialização 
judicial: uma solução econômica para a administração da Justiça, de 
Fernando de Magalhães Furlan, notadamente em vista da Resolução 
11.445. de 7 de junho de 2017, por meio da qual o Conselho da Justiça 
Federal recomenda aos Tribunais Regionais Federais que especializem 
varas federais nas áreas de Direito da Concorrência e do Comércio In 
ternacional. A especialização judicial nessas áreas atende a antigos re
clamos dos profissionais que nelas militam e das autoridades adminis
trativas competentes, sempre atentos à necessidade de que o controle 
jurisdicional dos atos administrat ivos seja tempestivo e adequado aos 
mais altos padrões de capacitação técnica. 

O autor tem vasta experiência nos dois campos, pois ocupou 
importantes ca rgos na administração federal, seja na defesa da con
corrência, seja na promoção do comércio internacional, e conhece 
como poucos a importância da especialização judicial em temas de 
alta complexidade que exigem conhecimento técnico específico. Ago
ra, no aprofundado estudo realizado durante sua estada como visiting 
scholar no American University Washington College of Law, na capital 
dos Estados Unidos, o autor conseguiu sintetizar, de forma concisa e 
percuciente, a ampla produção acadêmica sobre o tema, sem perder de 
vista a análise concreta das experiências já existentes. 

Como bem acentuado pelo autor, a especialização judicial apre
senta inúmeras vantagens, dentre as quais o contínuo aprimoramento 
dos magistrados em áreas pouco exploradas nas faculdades de Direito 
e a criação de jurisprudência uniforme e previsível, em benefício da se-
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gurança jurídica. Além disso, apesar de o Judiciário ser por definição 
um poder inerte, que só se movimenta por provocação, a especialização 
pode fomentar um importante diálogo institucional com O Poder Exe
cutivo, no qual decisões judiciais antecipam metas de políticas públicas 
e acabam por influenciá-Ias. 

A especialização pode também, como lembrado na obra, con
tribuir significativamente para a redução de erros de julgamento 
e para que se alcance maior coerência nos julgados. Um achado 
curioso e até certo ponto contraintuitivo revela que, perante juízos 
especializados, a qualidade do trabaLho apresentado pelos advoga
dos tende a se tornar menos relevante para o resultado da demanda, 
pois a decisão passa a depender mais da informação e menos da 
capacidade de argumentação, o que reforça a isonomia substantiva 
entre as partes do processo. 

Já há várias experiências bem-sucedidas tanto na Just iça co
mum como na Justiça Federal, valendo destacar, nesta última, as 
varas de lavagem de dinheiro e de crimes financeiros, que acaba
ram por redimensionar o combate a esses delitos, emprestando-lhe 
maior celeridade e efet ividade. Quase sempre. as varas especializa
das têm competência exclusiva sobre determinada matéria. A no
vidade introduzida na Resolução n. 445/2017 é a possibilidade de 
especialização de varas federais já em funcionamento, agregando
lhes novas competências. Além de não implicar aumento de despe
sa. a medida enseja maior adaptabilidade ao perfil e ao volume das 
demandas judiciais. que passarão a ser decididas em primeiro grau 
por juízos especiali zados. 

O livro de Furlall. que reúne cu idadosa revisâo do marco teó
rico e das práticas existentes, com certeza contribuirá significativa 
mente para os debates ace rca da especialização judicial no Brasil. 

Brasília, 31 de julho de 2017 
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