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“Chance, order, change. The system of international law 
developed almost by chance in the late medieval period 
(...) It has changed vastly since that time, expanded to the 
earth’s four corners, and developed into a system of con-
siderable weight and complexity. (...) It is an expression 
of a “rage for order” which we may hope will meet the 
obvious and increasing need for co-ordination between 
the two hundred self governing communities which are 
neighbours each to each in our one world. It has many 
weaknesses, faces many difficulties, is changing and 
needs to change further.  But in the race for order, it is 
part of our common heritage, and a vital one”.

(CRAWFORD, James. Chance, Order, Change, p. 369). 
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prefáCio

Com imenso prazer, como sempre ocorre quando sou lembrado para escre-
ver um Prefácio, recebi o convite da hoje mestre e agora doutoranda em direito 
internacional, Nicole Rinaldi de Barcellos, para esse do seu primeiro livro, de 
título “Cooperação jurídica internacional na defesa da concorrência: convergên-
cia de instrumentos na cooperação entre autoridades concorrenciais”, publicado 
nesse ano de 2019, pela Editora Arraes, de Belo Horizonte, que muito se dedica 
a essa área e está sempre presente nos congressos em que participamos.

Nicole Rinaldi de Barcellos era uma jovem profissional do Direito quan-
do a conheci no Processo Seletivo de 2012-2013 para as vagas do Curso de 
Especialização em Direito Internacional Público e Privado e Direito da Inte-
gração - O Novo Direito Internacional, do Programa de Pós-Graduação lato 
sensu em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGDir). 
Apresentou-se com uma carta de motivação e o seu currículo, em que já se 
observava a Graduação em Direito concluída em 2012, na Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul.

O Curso de Graduação em Direito em Porto Alegre havia sido recente-
mente concluído com um belíssimo histórico escolar e com um trabalho de 
conclusão de curso, orientado pela Professora Adélia Green Koff, de título 
Aspectos Jurídicos das Indicações Geográficas no Setor Vitivinícola Brasileiro, 
cuja realização deve ter sido muito natural e prazerosa para a Nicole, que tem 
origens na Região da Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, a Capital Brasileira 
do Vinho, no Rio Grande do Sul.

No Curso de Especialização lato sensu, na UFRGS, já tive a alegria de ser 
professor na matéria de Direito Internacional da Concorrência e de orientar 
a Nicole Rinaldi de Barcellos em um estudo em que foi tratada a Aplicação 
Extraterritorial Unilateral do Direito da Concorrência, concluído em 2014. 
Como nele observou a autora, a evolução da aplicação extraterritorial do di-
reito da concorrência é resultado da crescente internacionalização das ativi-
dades econômicas. Afirmado isto, o trabalho teve como objetivo investigar se 



XIV

esta é uma medida adequada a ser adotada pelos países e blocos econômicos, 
no intuito de preservação da concorrência internacional. A conclusão foi que 
a aplicação extraterritorial do direito da concorrência não é uma medida ade-
quada a ser adotada pelos países e blocos econômicos no intuito de preser-
vação da concorrência internacional, porquanto frequentemente provoca o 
acirramento dos conflitos entre os Estados. Propôs, então, a jovem autora que 
os Estados adotassem acordos bilaterais de cooperação internacional, ou que 
promovessem a regulação multilateral, visando a uma legislação internacional 
sobre o assunto.

Com esse belo estudo, posteriormente, habilitou-se para cursar o Mestra-
do em Direito junto ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual tive a honra e o prazer 
de, novamente, ser seu professor e de orientá-la durante os anos de 2014 e 2015.

Durante o Curso de Mestrado, para além da tarefa dos créditos em dis-
ciplinas e da pesquisa acadêmica, a Nicole se dedicou com afinco aos outros 
dois pilares do grande tripé universitário, a Extensão e o Ensino.

No campo da Extensão, recordo, com carinho, que o empenho da Nico-
le, juntamente com o também hoje mestre em Direito Silvio Brambila Fragoso 
Junior, resultou em uma importante atividade de extensão que beneficiou 
inúmeros alunos do mestrado e do doutorado do PPGDir e da Graduação 
em Direito da UFRGS durante um semestre. Refiro-me ao Curso de Extensão 
O Direito na União Europeia: características, aplicação e instituições mais relevan-
tes, ministrado pelo professor Dr. Carlos Francisco Molina del Pozo, Diretor 
do Departamento de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da Univer-
sidad de Alcalá, Espanha, e autor de diversos livros relevantes sobre a União 
Europeia. Tudo começou no início de 2017, sendo a Nicole já doutoranda, 
quando o Professor Molina del Pozo contatou a UFRGS sobre o seu interesse 
em uma estada de investigação e docência em Porto Alegre, na condição de 
Professor Visitante da nossa Universidade. Imediatamente, convoquei a Nicole 
para a preparação da documentação necessária do professor europeu para a 
sua submissão às instâncias da UFRGS. Com a atenção da Nicole e do Silvio, 
tudo funcionou muito bem. O Professor Molina del Pozo passou o segundo 
semestre de 2017, com a sua esposa, em Porto Alegre, desenvolvendo inúmeras 
atividades de ensino e essa de extensão junto à UFRGS, para o que o acom-
panhamento da Nicole foi determinante, inclusive, no aspecto pessoal, como, 
por exemplo, no acompanhamento do colega espanhol e da sua esposa em 
variadas atividades culturais e turísticas em Porto Alegre.

No âmbito do Ensino, no decorrer dos Estágios de Docência realizados 
no PPGDir, no Mestrado e agora no Doutorado, a Nicole preparou e lecionou 
relevantes aulas sobre a Cooperação Jurídica Internacional em Matéria de Di-
reito da Concorrência e sobre o Direito Processual Civil Internacional, em que 
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abordou, com maestria, os temas da regulamentação da matéria no Brasil com 
o novo CPC/2015, instrumentos tradicionais, formas de cooperação, cartas ro-
gatórias, concessão do exequatur, homologação de sentenças estrangeiras, auxí-
lio direto e pedidos de informações, junto aos alunos de Direito Internacional 
da Concorrência e de Direito Internacional Privado do Curso de Graduação 
em Direito da UFRGS.

No ambiente da Pesquisa está o esforço da Nicole que melhor detalhado 
deve ser, mormente por ser esse Prefácio o introdutor da sua dissertação de 
mestrado ora publicada.

Assim, inicialmente, é necessário referir o trabalho e a atuação da autora 
mestre junto aos Grupos de Pesquisa que lideramos na Faculdade de Direito 
da UFRGS. O Grupo de Pesquisa em Direito Internacional Econômico: co-
mércio internacional, mercados, investimentos internacionais e circulação de 
riquezas foi criado em 2009 pelos alunos do Curso de Pós-Graduação lato sensu 
- nível de Especialização - em Direito Internacional Público e Privado e Direito 
da Integração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pois Nicole, 
que cursou essa Especialização, foi uma das especializandas integrantes desse 
Grupo, ao lado, dentre outros colegas, dos hoje mestres Eduardo Wendling e 
Silvio Brambila Fragoso Junior e da doutoranda Mariana Porto Koch.

Inicialmente idealizado como um espaço para os acadêmicos discutirem 
questões pragmáticas envolvendo o direito internacional econômico, o Grupo 
de Pesquisa foi crescendo gradualmente e foi institucionalizado, junto à Fa-
culdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Para a discussão direta e presencial de todos esses temas, foi proposta a 
realização de um evento acadêmico. Com efeito, o evento culminante das ati-
vidades do Grupo de Pesquisa em Direito Internacional Econômico em 2014 
foi um congresso, realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2014, nos turnos 
manhã e noite, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFRGS, em Por-
to Alegre, e que teve como título Congresso de Direito Tributário Internacional: 
Influência dos Processos de Integração Econômica Regional para o Direito Tributário 
Internacional e suas Contribuições ao Livre Comércio. Ao todo, nele palestraram 
10 professores do Brasil e de Portugal, advogados, juízes, doutorandos e mes-
trandos da UFRGS, todos com pesquisas vinculadas aos temas de Direito Tri-
butário, Mercosul e União Europeia. A referida atividade de extensão foi regis-
trada no Sistema de Extensão da UFRGS sob o número 26688. Dela decorreu 
a publicação da obra JAEGER JUNIOR, Augusto; WENDLING, Eduardo 
(Orgs.). Integração Regional e Direito Tributário Internacional: Pesquisas em sede 
de Projeto Universal do CNPq; Resultados apresentados em Congresso Rea-
lizado na UFRGS em 2014. Campinas: Millennium Editora, 2015, que conta 
com contribuições de dezesseis profissionais acadêmicos, que decorrem das 
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atividades de pesquisa do Grupo de Pesquisa em Direito Internacional Eco-
nômico (UFRGS/CNPq) e das palestras proferidas em sede do Congresso de 
Direito Tributário Internacional antes mencionado, bem como de trabalhos 
pertinentes ao tema apresentados nas disciplinas ministradas no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFRGS, níveis de mestrado e doutorado, pelo 
Professor Doutor Augusto Jaeger Junior, desde o primeiro semestre de 2013 
até o segundo semestre de 2014. A atuação da hoje mestre Nicole Rinaldi de 
Barcellos foi igualmente relevante para o sucesso de todas essas iniciativas 
acadêmicas, pelo que renovamos os nossos agradecimentos.

As atividades do Grupo de Pesquisa mencionado se consolidaram com a 
publicação de uma obra coletiva. Assim, na obra JAEGER JUNIOR, Augusto; 
WENDLING, Eduardo (Orgs.). Integração Regional e Direito Tributário Inter-
nacional: Pesquisas em sede de Projeto Universal do CNPq; Resultados apresen-
tados em Congresso Realizado na UFRGS em 2014. Campinas: Millennium 
Editora, 2015. 354 p., destaca-se o artigo da então mestranda em Direito no 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (PPGDir/UFRGS), Nicole Rinaldi de Barcellos, bolsista do referido 
Programa pela CAPES, de título Teoria da Harmonização Legislativa Tributária e 
sua Relação com as Rendas Tributáveis nos Processos de Integração Regional da União 
Europeia e do Mercosul. A autora analisou a problemática da harmonização fiscal 
na sua relevância para a expansão dos blocos regionais, tendo em vista que as 
diversas etapas do processo de integração podem ser narradas sob o enfoque da 
incidência tributária, conforme os níveis de harmonização legislativa tributária. 
Para desenvolver os objetivos propostos, a sua pesquisa foi dividida em duas par-
tes. Na primeira, foram analisadas as questões doutrinárias atinentes à teoria da 
harmonização legislativa, dividindo-a nos níveis de coordenação, harmonização 
em sentido estrito e uniformização, bem como as rendas tributáveis (tributos so-
bre o comércio exterior, o consumo, a renda e os capitais e o patrimônio), à luz 
das etapas de integração regional (a zona de livre comércio, a união aduaneira, o 
mercado comum e a união econômica e monetária). Destacou que cada etapa de 
integração pressupõe diferentes níveis de harmonização legislativa. No segundo 
tópico, foram estudadas as experiências da União Europeia e do Mercosul na 
implementação das medidas legislativas harmonizadoras, fazendo-se um cotejo 
com as rendas tributáveis. As conclusões são que a harmonização legislativa 
tributária representa um instrumento com a finalidade de promover o processo 
de integração, operando-se por meio da eliminação progressiva das barreiras 
fiscais entre os diversos Estados-membros, considerados o nível de integração 
pretendido e as rendas tributáveis.

Em paralelo, Nicole Rinaldi de Barcellos seguiu com uma intensa atua-
ção também no Grupo de Pesquisa em Direito Internacional da Concorrên-
cia (UFRGS/CNPq), vindo a contribuir enormemente para a edição da obra 
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JAEGER JUNIOR, Augusto (Org.). Europeização da parte geral do direito inter-
nacional privado: estudos sobre uma codificação do direito internacional privado na 
União Europeia através de um Regulamento Roma Zero. Porto Alegre: Editora 
RJR, 2016. 584 p. 

Esse livro conta com contribuições de quinze profissionais acadêmicos 
que realizam atividades de pesquisa do Grupo de Pesquisa em Direito Inter-
nacional da Concorrência (UFRGS/CNPq), bem como traz trabalhos perti-
nentes ao tema oferecidos por três professores europeus renomados interna-
cionalmente, Erik Jayme, Jürgen Basedow e Alfonso-Luis Calvo Caravaca, e 
por um magistrado, Carl Friedrich Nordmeier. O artigo intitulado Coerência 
do Direito Internacional Privado na União Europeia, ofertado pelo Professor Dr. 
Dr. h.c. mult Jürgen Basedow, Diretor do Instituto Max Planck para Direito 
Privado Internacional e Direito Estrangeiro e professor na Universidade de 
Hamburgo, Alemanha, teve sua tradução cuidadosamente revisada pela Nicole 
Rinaldi de Barcellos.

Para além dessas atuações relevantes no campo da Pesquisa, Nicole Ri-
naldi de Barcellos candidatou-se a uma vaga de Professora Substituta na Fa-
culdade de Direito da UFRGS, estudou continuamente línguas estrangeiras, 
frequentou o Curso de Verão em Direito Internacional Privado da Academia 
de Direito Internacional da Haia, na Holanda, em 2015, integrou uma equipe 
de trabalho que trouxe para o Rio Grande do Sul o 14º.  Congresso Brasileiro 
de Direito Internacional, que ocorreu em Gramado, em 2016, e publicou cin-
co artigos completos em periódicos e oito capítulos de livros, destacando-se, 
ainda, uma intensa participação nos Encontros e Congressos Nacionais do 
CONPEDI nos últimos anos.

Por fim, sobre o trabalho ora prefaciado, tenho que a pesquisa que originou 
esta obra se fundamentou no exame da cooperação jurídica internacional entre 
autoridades concorrenciais, especialmente quanto ao sistema jurídico brasileiro. 
O estudo teve como objetivo demonstrar a importância da cooperação interna-
cional entre autoridades administrativas como mecanismo de promoção e de 
defesa da concorrência. O trabalho foi desenvolvido a partir do delineamento 
de uma anatomia jurídica para a disciplina da cooperação jurídica internacional 
em direito concorrencial, em suas perspectivas bilateral, regional e multilateral, 
e posterior discussão sobre a aplicação e efetividade do tema no ordenamento 
jurídico brasileiro pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e na sua 
adoção pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Para desenvolver os objetivos propostos, o estudo foi dividido em dois 
capítulos. O primeiro dedicou-se à análise da cooperação entre autoridades 
concorrenciais em sua função de instrumento ao direito internacional da con-
corrência, a partir das perspectivas bilaterais, regionais e multilaterais. Foi 
ainda abordado o papel das autoridades concorrenciais como protagonistas 
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da cooperação e a influência que detêm na instrumentalização da cooperação 
para a defesa da concorrência. Já o segundo capítulo dedicou-se ao exame 
da cooperação jurídica internacional entre as autoridades de defesa da con-
corrência conforme estruturada no sistema jurídico brasileiro, no qual foi 
discutido o papel da disciplina no SBDC, a partir de um estudo dos instru-
mentos celebrados pelo Brasil ou no âmbito do sistema concorrencial pátrio, 
assim como foi abordado o protagonismo do CADE como autoridade central 
para a cooperação jurídica internacional em matéria concorrencial no Brasil, 
e demonstrada a aplicação prática dos acordos por meio da análise de casos 
julgados pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica em que houve a 
cooperação jurídica internacional. Com base nesses elementos, foram aponta-
dos êxitos, problemas e perspectivas da disciplina.

Na conclusão deste trabalho, Nicole destacou que a cooperação jurídica 
entre as autoridades concorrenciais é o principal mecanismo a instrumenta-
lizar a efetivação de medidas em jurisdições estrangeiras, e a coordenação das 
atividades e das legislações domésticas. Ressaltou que, no Brasil, a cooperação 
jurídica internacional para a concorrência encontra-se institucionalizada por 
meio dos instrumentos de direito interno e de direito internacional. Quanto 
aos instrumentos de direito interno, sustentou que ainda que o desenvolvi-
mento da disciplina no ordenamento jurídico brasileiro não seja ideal, os ins-
trumentos disponíveis representam um amadurecimento da cooperação con-
correncial e estruturam a interação entre as autoridades nacionais. Ademais, 
acentuou que a legislação interna brasileira se abre à cooperação internacional, 
ao estabelecer o CADE como ator de protagonismo, na função de autoridade 
central. Por fim, salientou que a cooperação jurídica internacional consiste 
em um instrumento adequado à defesa da concorrência, tendo em vista que 
proporciona aos países a comunicação e troca de informações em casos cada 
vez mais internacionalizados para a defesa da concorrência.

Após advogar na Comarca de Porto Alegre, em 2016, Nicole retornou com 
rapidez para o ambiente acadêmico, ingressando como Doutoranda em Direi-
to no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS, inicialmente com bolsa pela CAPES. Em sede desse 
curso, Nicole participa do projeto de pesquisa Análise das consequências no Di-
reito Brasileiro e no Direito do Mercosul do processo de Europeização do Direito 
Internacional Privado e da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 
registrado na UFRGS sob o número 35680, e desenvolve a sua tese de doutorado 
sobre a competência jurisdicional internacional exorbitante no direito brasileiro. 
Nessa pesquisa, Nicole Rinaldi de Barcellos investiga as bases de aferição das com-
petências jurisdicionais internacionais e de sua razoabilidade, a caracterização da 
jurisdição exorbitante e dos foros que a compõem, assim como o regime e os 
fundamentos dos limites da jurisdição brasileira à luz da razoabilidade.
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Mais recentemente, no ano de 2018, candidatou-se a uma concorrida bol-
sa do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), da CAPES, e a 
conquistou, cujo mérito lhe fez estar na Universidade de Lisboa, em Portugal, 
por seis meses, junto ao renomado Professor Doutor Dário Moura Vicente, 
professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O 
estágio de doutoramento foi concedido pela agência de fomento para o desen-
volvimento de um plano de estudos que envolveu a pesquisa sobre a compe-
tência jurisdicional internacional, seus argumentos justificadores e princípios 
fundantes no direito comparado, especialmente quanto à comparação dos di-
reitos da União Europeia, de Portugal e do Brasil.

Por fim, preciso dizer que esse Prefácio me oferece nova oportunidade de 
agradecer profundamente à Nicole Rinaldi de Barcellos os auxílios que dela 
tive nas minhas pesquisas, nas minhas aulas, na condução dos Grupos de Pes-
quisa que lidero, na recepção de colegas professores brasileiros e estrangeiros 
na UFRGS e na organização dos congressos e das atividades de extensão que 
realizamos desde há tantos anos. Receba, pois, um muito obrigado desse seu 
orgulhoso orientador!

Ao final desse Prefácio, renovo os meus votos de sucesso acadêmico e 
literário para a Nicole Rinaldi de Barcellos e para a Editora Arraes, pela qual 
também tenho grande apreço.

Porto Alegre, 10 de abril de 2019

PROF. DR. AUGUSTO JAEGER JUNIOR
Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UFRGS, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, Chefe do 
Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito e Presidente da 
Câmara de Pesquisa da UFRGS.


