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A autora deste livro é profunda conhecedora dos meandros da cooperação jurídica internacional, 
tanto nos seus aspectos teóricos como no plano da prática. Chefiou o Departamento de Recuperação 
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, estando à frente de 
inúmeras solicitações de cooperação, recebendo requerimentos estrangeiros e formulando pedidos 
ao exterior. 

À vasta experiência profissional que possui, a autora soube unir sua vocação acadêmica. Tanto 
assim que, ao longo da realização do seu mestrado e doutorado no Brasil, e do período que passou 
na Universidade de Coimbra, em Portugal, ela se dedicou profundamente ao tema, concentrando 
suas pesquisas na cooperação na esfera cível, notadamente em relação ao auxílio direto, instituto 
que tem suscitado inúmeros debates na doutrina e na jurisprudência.

Este livro resulta de pesquisa cuidadosa e reflexões originadas de sua ampla experiência na 
matéria. Essa combinação de talento e esforço conduziu à elaboração de uma obra absolutamente 
imprescindível para os interessados em temas afetos ao Direito Internacional, mais especificamente 
ao Direito Processual Internacional.

Carmen Tiburcio
Mestre e Doutora em Direito Internacional pela Universidade de Virginia, 
EUA. Professora adjunta de Direito Internacional Privado e Processo Civil 

Internacional na Faculdade de Direito da UERJ e na Pós-Graduação da UGF. 
Advogada no Rio de Janeiro.



Das experiências que tive nos muitos anos de serviço público, a que mais prezo foi ter coordenado 
a criação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). 
Quando deixei a Diretoria do DRCI para assumir a Secretaria Nacional de Justiça, escolhi a 
Professora Maria Rosa Guimarães Loula para me substituir. Os atributos de Maria Rosa não eram 
apoios políticos, filiação partidária, parentes importantes, compromissos outros, mas inteligência, 
formação acadêmica sólida, liderança, capacidade empreendedora e retidão de caráter. Estas 
qualidades, jamais arredadas, marcam sua carreira.

Expoente da nova geração da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), um dos mais importantes centros de reflexão sobre Direito Internacional Público 
e Privado, a autora traz em sua genética acadêmica a linhagem de professores como Eduardo 
Espínola, Oscar Tenório, Jacob Dolinger, Celso de Albuquerque Mello, Antonio Celso e Carmen 
Tiburcio, sua orientadora. Em sua “alma mater”, graduou-se em direito (1998), tornou-se Mestre 
(2001) e Doutora (2007) em Direito Internacional e Integração Econômica, com a tese que lastreia 
este livro. Da banca de doutorado, a qual tive a honra de integrar, mereceu nota máxima, com 
distinção de louvor.

Hoje, além de pesquisadora, Maria Rosa é Procuradora Federal em exercício no Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

A vivência acadêmica e profissional fazem de Maria Rosa uma observadora privilegiada dos 
intricados e ainda incógnitos meandros da moderna cooperação jurídica internacional. Com sua 
tese, ora livro, oferece-nos o resultado de suas observações. 

A maturidade intelectual da autora, precoce por sua juventude, anuncia que este livro é o 
primeiro de outros, tão aguardados como este.

Antenor Madruga
Doutor em Direito Internacional (USP). Professor de Direito Internacional 

Privado do Instituto Rio Branco (MRE). Advogado.
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Mestre e Doutora em Direito Internacional e Integração Econômica pela Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ). Estágio de doutorado feito em Coimbra, Portugal, entre 2006 e 2007. 
Ex-Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. 
Ex-assessora de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Procuradora Federal desde 2002. 
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