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R E S U M O 

 

 

A presente tese diz respeito à análise das hipóteses de atribuição da guarda dos filhos 
incapazes de pessoas que, por alguma razão, vivam separadamente, desmanchando 
eventual vínculo familiar entre elas existente. Como esse fato não é apto a desfazer os 
vínculos entre cada um dos genitores e seus filhos, torna-se imperiosa a atribuição da 
guarda a um ou a ambos os pais (guarda simples, alternada ou compartilhada). A análise da 
questão toma em consideração os casos com elemento estrangeiro, ou seja, com algum 
fator que possa desvincular o caso fático de sua subsunção exclusiva ao ordenamento 
jurídico nacional, ligando-o, potencialmente, a outro ordenamento jurídico, quer pelo fato 
de um dos pais ser nacional de ou domiciliado em Estado estrangeiro, quer porque a 
criança seja estrangeira, ou, ainda, por um dos genitores manifestar a intenção de passar a 
residir no exterior, mesmo que todos os elementos até então existentes indicassem conexão 
exclusiva com o ordenamento brasileiro. Além da atribuição da guarda, outras 
conseqüências podem advir dessa relação fática, como a manutenção ou não do poder 
familiar, a regulamentação do direito de visitas, a estipulação do valor da pensão 
alimentícia etc. 

Torna-se necessário, assim, decidir qual a lei aplicável para a regulação da questão, 
bem como de suas conseqüências imediatas, vale dizer, a regulamentação do regime de 
visitas para o genitor afastado da convivência diuturna com os filhos, além da fixação da 
quantia necessária para a subsistência das crianças, por meio da pensão alimentícia a que 
façam jus. 

O estudo considera o direito à convivência familiar plena enquanto princípio maior e 
reitor da questão. O tema envolve, assim, uma série de institutos jurídicos ligados, em 
última análise, à proteção da criança em suas relações privadas (familiares), sejam elas de 
âmbito eminentemente pessoal, sejam, por outro lado, de âmbito patrimonial, englobando-
se, desse modo, os direitos humanos e o direito internacional privado. 

Levou-se em conta o direito internacional privado convencional existente, mas ainda 
não ratificado pelo Estado brasileiro, indicando a eventual pertinência no que respeita a 
uma futura ratificação. A existência de uma série de convenções internacionais sobre o 
tema ainda não ratificadas pelo Brasil exigiu uma análise da questão não apenas do ponto 
de vista do direito interno, mas também, e principalmente, relativa à regulamentação 
sugerida pela sociedade internacional. 

O objetivo maior foi dar tratamento sistemático à matéria e indicar ao legislador 
nacional e ao Poder Executivo – dotado de competência para representar o país nas 
relações internacionais – um caminho que pode ser seguido pelo Estado brasileiro no que 
concerne à ratificação ou não dos tratados internacionais existentes sobre o assunto. 

A falta de estudos sistemáticos no Brasil a respeito do tema tem o condão de justificar a 
escolha empreendida, indicando a sua importância e sua originalidade, mormente quando 
se pretende indicar aos órgãos competentes as vantagens e/ou desvantagens que o sistema é 
capaz de proporcionar, seja na eleição do elemento de conexão posto em relevo para a 
escolha da lei aplicável à hipótese, seja nos aspectos procedimentais e de cooperação 
internacional envolvidos. 
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O trabalho, em razão dos preceitos legislativos abrangidos, exigiu fossem seguidas duas 
metodologias distintas: uma de raiz e cunho dogmáticos a respeito dos institutos jurídicos 
conexos à questão e outra, de raiz e cunho comparativos a respeito da colação entre os 
sistemas existentes, qual seja, o sistema vigente no país e o sistema indicado pela 
sociedade internacional como o mais adequado para regular a questão. 

O método comparativo não se confunde com a mera descrição dos ordenamentos 
jurídicos (nacional e internacional), exigindo, isso sim, a análise de cada um dos fatores 
considerados relevantes em ambos os ordenamentos, procedendo-se a quadros 
comparativos que permitam ao intérprete atingir qual o sistema legislativo mais adequado 
para a hipótese. Não é recomendável, na aplicação de tal método, a análise de muitos 
ordenamentos jurídicos, daí por que a limitação do trabalho. Assim, não se perverte o 
método, conservando-se a cientificidade que o trabalho visou realizar. 

 

U N I T E R M O S 

Direito internacional privado – direito internacional privado convencional – guarda – 
alimentos – direito de visita – poder familiar – administração de bens dos filhos menores – 
elemento de conexão – qualificação – cooperação internacional – direito comparado. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O método próprio ao direito internacional privado exige prévio reconhecimento das 

relações jurídicas que demandam sua intervenção pela razão de apresentarem elemento 

fático que guarda pertinência espacial com um ou mais ordenamentos jurídicos 

estrangeiros quaisquer. Essa particularidade da relação jurídica faz surgir dúvidas a 

respeito de qual dos ordenamentos normativos envolvidos merece ser aplicado quando, em 

tese, ambos se mostrem potencialmente aplicáveis. 

A potencialidade de aplicação de mais de um ordenamento jurídico (seja o 

ordenamento nacional – do foro competente –, seja um dos ordenamentos estrangeiros – 

estranhos ao ordenamento do foro competente) constitui conflito aparente de normas que 

merece ser solucionado segundo critérios de segurança e certeza que se ligam, em última 

análise, à escolha normativa cristalizada após séculos de discussões sobre qual elemento de 

conexão se deve privilegiar. No entanto, a crescente complexidade das relações sociais e 

seus reflexos na seara jurídica do indivíduo levam parte cada vez mais considerável da 

doutrina privatista internacional a considerar certo grau de flexibilização na adoção 

irrestrita do método puramente normativista, dando vazão, em conseqüência, a uma série 

de possibilidades que precisam ser encaradas e discutidas à luz do objeto central do 

presente estudo1. 

                                                           
1 Exemplifique-se, por ora, com a afirmação de JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit 

international privé postmoderne. Recueil des Cours, Dordrecht/Boston/Lancaster, v. 251, p. 9-268, 1995, p. 
251-252, no sentido de ser uma das preocupações atuais do direito internacional privado a proteção dos 
direitos fundamentais das pessoas envolvidas em relações com elementos estrangeiros, mormente aquele 
direito à diversidade cultural, podendo-se, por isso, falar com maior adequação em conflito de culturas em 
vez de conflitos de leis. Defendendo uma visão sociológica do direito internacional privado, DÉPREZ, 
Jean. Droit international privé et conflits de civilisations – aspects méthodologiques. Recueil des Cours, 
Dordrecht/Boston/Lancaster, v. 211, p. 9-372, 1988, p. 217, afirma que “mettre en avant l’aspect culturel 
des conflits de lois, c’est aller très au-delá de la vision habituelle, très juridique, fonctionnelle, mécanique 
en quelque sorte, du raisonnement conflictualiste”. No âmbito das relações entre pais e filhos, presentes as 
diferenças originadas da diversidade cultural existente entre os genitores, lapidar é a constatação de DYER, 
Adair. Protecting the right to multicultural education. Revista Española de Pedagogía, ano 49, n. 190, p. 
411-418, Sep-dic 1991, p. 411-412: “If the parents live together, the child will easier access to both cultures 
which contribute to his or her roots. But, if the parents reside in different regions of the same country or in 
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Quer isso significar que, segundo alguns, não incumbe mais às fontes do direito 

internacional privado, com exclusividade, proceder à eleição de determinado elemento que 

se faz presente em dada relação jurídica, e que se refere à estrutura fática da relação – e por 

isso pode ser dito elemento fático ou relacional –, para elevá-lo à condição de elemento de 

conexão, um elemento normativo, juridicamente apreciado e considerado como o mais 

adequado para indicar a regulação material da questão. Assim, conforme essa parcela dos 

estudiosos da matéria, ao lado dos critérios normativos, dever-se-ia dar espaço à busca de 

um resultado justo e apto a satisfazer os interesses das partes, transformando o litígio 

segundo alguns critérios flexíveis e abertos e, por isso, mais próximos do conceito de 

justiça. 

Por óbvio, a escolha normativa não é abandonada definitivamente. Coexistem os 

sistemas de solução de conflitos. Para Erik Jayme, tratar-se-ia, em verdade, de continuar a 

aplicar o método normativista, mas com algumas modificações que permitam a escolha, 

entre diversos elementos possíveis, de um elemento de conexão que se mostre mais 

apropriado para se conseguir certo resultado material2. Sua adequada funcionalidade 

depende, por certo, da correta análise estrutural da relação jurídica que se esteja a 

considerar, o que se obtém por meio da qualificação dos fatos sob lide. Isso não significa 

que a opção deva ser tomada de forma casuística, variável de relação jurídica para relação 

jurídica, estando aqui configurada a necessidade de certeza e segurança próprias ao direito 

internacional privado3, como forma de se garantir justiça na resolução de todos os casos 

                                                                                                                                                                                
different countries, the process of guaranteeing such access for the child becomes more difficult. This is 
where international treaties come in. For in the absence of co-operation between countries within a treaty 
framework, guaranteeing access to both cultures in an uncertain exercise. If the child is sent abroad 
voluntarily, the parent whom (s)he visits may decide that the child should stay there and may seek a change 
of custody. The judge before whom the case is brought may have a hard time finding that the child should 
return to another (foreign) culture. The ‘best interest of the child’, an indeterminate standard even within 
one culture, may even become an obstacle to the child’s welfare when applied by courts in different 
cultures, between which the child is being shuttled”. 

2 JAYME. Identité culturelle..., cit., p. 47. Também, JAYME, Erik. Diritto di famiglia: società multiculturale 
e nuovi sviluppi del diritto internazionale privato. Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 
Padova, v. 29, n. 2, p. 295-304, 1993, p. 301: “Il diritto internazionale privato attuale è caratterizzato di un 
compromesso tra le tecniche classiche del richiamo alla legge applicabilie («Verweisungsrecht») e una 
certa «materializzazione» delle regole per i conflitti di leggi, soluzioni che mirano ad arrivare ad un certo 
risultato sostanziale”. 

3 Como ressalta WATT, Horatia Muir. La codification en droit international privé. Droits: Revue Française 

de Théorie, de Philosophie et de Culture Juridiques, Paris, n. 27, p. 149-160, 1998, p. 151, com extrema 
propriedade, o direito internacional privado é ramo jurídico no qual deve grassar a segurança jurídica, 
porquanto instrumento de realização de uma forma específica de justiça “fondée sur une hiérarchie 
d’objectifs ou la prévisibilité et la certitude pésent plus lourd que l’équite de la solutions atteinte au fond”. 
Por outras palavras, é dizer que o direito internacional privado reconhece e aplaude o novo paradigma de 
elaboração normativa, baseado nas cláusulas abertas e na possibilidade de se atribuir aos casos concretos a 
decisão mais justa possível, transformando-se o conflito material havido entre as partes (HOOGSTRATEN, 
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que se mostram assemelhados quando analisados do ponto de vista de sua estrutura interna. 

Assim, relações jurídicas estruturalmente idênticas ou assemelhadas merecem a escolha 

de um mesmo elemento de conexão, variando a solução material para a questão sub judice 

conforme as características relacionais envolvidas, ou seja, a resolução material do caso a 

ser solucionado judicialmente dependerá da verificação de seus elementos fáticos, a fim de 

se perquirir qual o elemento relacional que preencherá o elemento de conexão indicado 

pela norma. Um exemplo ajudará na elucidação e na visualização dessa análise. Imagine-se 

uma obrigação contratual simples. Em tal relação jurídica, há alguns elementos necessários 

para a sua configuração como relação jurídica obrigacional. Assim, sujeitos, objeto, forma, 

tempo, lugar, circunstâncias negociais são elementos gerais de qualquer relação jurídica 

que acabam por individualizá-la pelo preenchimento de seus componentes4. Desse modo, 

uma compra e venda entre duas pessoas individualizadas, relativamente a um objeto 

determinado, tem o condão de tornar única aquela relação jurídica. Se um desses elementos 

ou quaisquer outros presentes for preenchido por um elemento estrangeiro, será já o caso 

de se recorrer ao método próprio ao direito internacional privado a fim de se verificar qual 

a lei aplicável. Essa verificação se faz pela busca – realizada pelo intérprete – do elemento 

de conexão indicado pela norma jurídica de direito internacional privado aplicável à 

hipótese fática5. Constatado o elemento de conexão, deve-se retornar à relação jurídica a 

fim de verificar se o seu correlato elemento fático está preenchido por uma realidade 

nacional ou estrangeira, para se buscar o direito material (nacional ou estrangeiro) que 

regulará finalmente a questão. Ou seja, nesse exemplo formulado, se o acordo de vontades 

                                                                                                                                                                                
M. H. van. La codification par traités in droit international privé dans le cadre de la conférence de la Haye. 

Recueil de Cours, La Haye, v. 122, p. 337-425, n. III, 1967. p. 344). Mas esse mesmo direito internacional 
privado não pode prescindir, para sua correta utilização, de um grau relativamente amplo de segurança, 
certeza e previsibilidade. Daí por que alguns autores critiquem a adoção do elemento de conexão “laços 
mais estreitos” ou expressões equivalentes em convenções que tenham por intuito a unificação dos 
elementos de conexão, pois se trata mais de um princípio ou de uma direção do que, propriamente, de uma 
verdadeira regra de conflito. A mesma crítica é endereçada às normas codificadas que trazem a previsão de 
mais de um elemento de conexão aos quais se possa recorrer sem, entretanto, atribuir-lhes qualquer 
hierarquia ou mesmo critérios para a opção por um deles. Nesse sentido os argumentos de KESSEDJIAN, 
Catherine. Codification du droit commercial international et droit international privé: de la gouvernance 
normative pour les relations économiques transnationales. Recueil des Cours, La Haye, v. 300, p. 79-308, 
2002, p. 199. WATT. La codification..., cit., p. 158 atribui essa tendência ao legislador que chama de 
“lunático”. Nota cuja origem é a pesquisa que deu origem a RODAS, João Grandino; MONACO, Gustavo 
Ferraz de Campos. A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado: a participação do Brasil. 
Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007, p. 87-88. 

4 Tais elementos são chamados por AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade 
e eficácia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, de elementos gerais do negócio jurídico. Ao lado deles, há 
também os elementos ditos categoriais, que distinguem as várias relações jurídicas umas das outras, 
admitindo sua classificação ou sua qualificação jurídica. 

5 Sobre a qualificação em direito internacional privado, veja-se, infra, o item 1 do Capítulo I. 
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tiver ocorrido em local estranho ao do território nacional do juiz competente e o elemento 

de conexão para a hipótese for o local da celebração da avença, dever-se-á retornar à 

relação para se perquirir onde, enfim, foi celebrada a obrigação, chegando-se, então, à lei 

material aplicável, que será aquela do local da celebração. 

Obviamente, a escolha do elemento de conexão pela fonte normativa do direito 

internacional privado leva em consideração uma série de fatores a fim de privilegiar aquele 

elemento de conexão que guarde maior pertinência e que garanta efetiva proximidade do 

ordenamento afinal aplicável à relação jurídica que se procura solucionar. Bem por isso, 

seria absurdo admitir que um único elemento de conexão servisse para a totalidade das 

relações jurídicas, porquanto cada uma delas, apresentando caracteres específicos e 

cumprindo cada qual uma função social diversa, não poderia admitir um elemento 

estanque, apto e condizente com a estrutura de um tipo de relação jurídica, mas 

absolutamente desapegado da realidade de outros tipos de relações jurídicas. O mesmo se 

diga quanto à escolha de um único elemento de conexão inflexível e que não admitisse, se 

necessário fosse, um juízo discricionário capaz de garantir, aos olhos do julgador, maior 

justiça para o caso concreto. 

As fontes normativas do direito internacional privado procuram valer-se de critérios 

classificatórios para separarem as relações jurídicas em grandes grupos que demonstrem 

certa homogeneidade temática. Valem-se, tais fontes, dos grandes grupos classificatórios 

das relações privadas6, podendo haver alguma subdivisão em razão da natureza mesma das 

relações. Assim, para relações de direito de família, optam as fontes por um elemento de 

conexão genérico, podendo especificar algumas espécies de relações afetas a este ramo do 

saber civilista para lhes emprestar um elemento de conexão diverso, mas condizente com 

as especificidades daquelas relações eleitas. E nada impede que, para a mesma relação, 

apresente a norma conflitual um elemento principal de conexão e outros elementos 

subsidiários que possam, no caso concreto, cumprir a mesma função de modo mais 

adequado. Bem de ver que a opção, então, normalmente se estabelece de forma subsidiária 

e afeta a critérios indicados nas fontes normativas, legais, doutrinais ou jurisprudenciais. 

Em decorrência dessa realidade presente e assente no direito internacional privado e em 

                                                           
6 Nos países que estruturam a sua legislação de direito privado segundo a influência alemã, as normas de 

conflito costumam reproduzir “grosso modo toda a sistemática do Código Civil e, com ela, a classificação 
germânica das situações jurídicas em obrigações, direitos reais, relações de família e sucessões por morte” 
PINHEIRO, Luís de Lima. Direito internacional privado. 2. reimpr. Coimbra: Almedina, 2005, v. 1, p. 
395. 
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suas fontes normativas e doutrinais, verifica-se que a análise interpretativa da relação fática 

e a busca do elemento de conexão não se podem realizar sem um passo intermédio 

representado pela qualificação daquela relação jurídica que se apresenta e para a qual se 

busca a normativa aplicável. O mesmo se diga quanto às escolas doutrinais flexíveis. Quer 

isso significar que a descoberta do elemento de conexão e o subseqüente retorno à relação 

jurídica dependerão, sempre, da qualificação que se dê para aquela situação juridicamente 

relevante. Saber se se trata de uma relação de direito de família, de uma relação atinente ao 

direito obrigacional ou a qualquer outra forma de classificação fará com que a resposta 

prévia para a solução do litígio possa variar de acordo com a qualificação que àquela 

relação seja emprestada. Como afirma Lima Pinheiro, “é sabido que esta classificação não 

obedece a um critério unívoco, nem permite uma inserção adequada de todas as figuras. É 

uma classificação que reparte as matérias em centros de regulação numa óptica pragmática 

e que reflecte certos elementos culturais”7. 

Em razão dessa realidade aqui brevemente sumariada, optou-se pela elaboração da tese 

em duas partes distintas e correlacionadas, porquanto complementares, e subdivididas em 

cinco capítulos. A divisão em duas partes se justifica pelo encadeamento dos capítulos e se 

refere ao método próprio do direito internacional privado. Com efeito, para que se possa 

atingir o objetivo principal do trabalho, qual seja, a comparação entre o sistema brasileiro 

de direito internacional privado atinente à atribuição da guarda de filhos e suas normais 

conseqüências em relações plurilocalizadas e o sistema sugerido pela sociedade 

internacional, expresso em uma série encadeada de convenções internacionais que tratam 

da questão e de seus temas correlatos, sentiu-se a necessidade de estabelecer um pano de 

fundo a respeito dos problemas teóricos fundamentais relacionados à guarda de filhos em 

direito internacional privado, sem que se perdesse o foco central da pesquisa. 

Acredita-se que somente com tal estudo teórico prévio, que pretenderá detectar os 

problemas atinentes ao objeto de estudo, será possível adentrar o assunto central com o 

cuidado e a profundidade que ele exige. 

Na primeira parte, então, partindo-se do concreto para o abstrato, buscar-se-á analisar 

os atuais problemas e as principais perspectivas teóricas que se apresentam para o futuro 

do direito internacional privado. Uma análise desse jaez não pode prescindir de uma 

abordagem histórica, ainda que pontual e, por isso mesmo, não muito acurada sobre o 

                                                           
7 PINHEIRO. Direito..., cit., v. 1, p. 395. 



 
9 

 

assunto. Trata-se, em verdade, do arcabouço teórico sobre o qual há de se estruturar a tese 

que se pretende defender. Justifica-se, assim, a vastidão do material bibliográfico coligido 

a respeito dos problemas principais do direito internacional privado, tendo-se levantado 

material pertinente aos rumos e tendências que se espera possa a disciplina enfrentar com a 

finalidade de apresentar um posicionamento quanto ao seu papel histórico e à sua função 

primordial, tendo como eixo norteador as relações familiares. Esse o objeto do capítulo II 

da tese. Sua pretensão é, ao mesmo tempo, analítica e crítica. Não se pretende, no entanto, 

realizar um exercício prospectivo que vá além daquele relacionado pelos grandes autores 

do direito internacional privado. Bem por isso, trata-se de um capítulo narrativo que não se 

esquiva da verificação dessa temática geral, nem das repercussões que causa ou que pode 

causar relativamente ao objeto central da tese. 

Ainda na primeira parte do trabalho, buscar-se-á fazer uma análise da regulação da 

guarda de filhos e dos institutos correlatos ou afetos àquele instituto central, na perspectiva 

do ordenamento material brasileiro. Isso se justifica pelo fato de ser o direito internacional 

privado um ramo didático que se enquadra tradicionalmente no direito público interno dos 

Estados. Assim, para que a presente tese possa cumprir seu desiderato principal, faz-se 

mister analisar o instituto na perspectiva nacional, ou seja, dos atores sociais incumbidos 

da narração, da defesa e da busca de transformação do litígio porventura existente entre os 

pais das crianças envolvidas, a fim de que possam ter um substrato teórico para sua atuação 

profissional. 

Isso porque a primeira grande questão a se enfrentar diz respeito à competência dos 

órgãos judiciários brasileiros. À luz do art. 88 do Código de Processo Civil sempre que um 

dos genitores cogitar requerer a guarda de sua prole e sempre que o réu nessa ação esteja 

domiciliado no Brasil, ainda que de nacionalidade estrangeira (inc. I), sempre que a 

decisão judicial implicar a necessidade de cumprimento do dispositivo em território 

nacional (inc. II), ou sempre que o fato que ensejar o pedido de fixação ou modificação da 

guarda, do regime de visitas ou do valor fixado para os alimentos se tiver verificado em 

solo brasileiro (inc. III), competente será o juiz nacional para julgar a demanda, devendo, 

então, aplicar o direito internacional privado nacional. Não se exclui a possibilidade de que 

medidas provisórias ou mesmo definitivas relativas à guarda de crianças sejam tomadas 

por tribunais estrangeiros, devendo aqui produzir a totalidade ou parte de seus efeitos8. A 

                                                           
8 Veja-se, a respeito, desenvolvimento no capítulo III. 
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prática retrospectiva demonstrava que, diante da concorrência de tais decisões, prevalecia 

corriqueiramente aquela que tivesse sido tomada no país em que a criança se encontrava9. 

Entender tal realidade e acompanhar a evolução vivenciada no plano internacional é uma 

das preocupações que norteia o desenvolvimento de todo o trabalho, mormente em face das 

disposições convencionais construídas sobre o tema pelos atores internacionais em 

oportunidades recentes. Além do que, como se terá oportunidade de demonstrar, no direito 

convencional a repartição de competências assume importante papel na determinação da 

lei aplicável. Isso porque a lex fori assume destaque como fator de conexão na matéria. 

Nesse sentido, o caminho mais curto para se atingir a justiça material – refletida na 

necessidade de proteção da parte mais fraca da relação – passa pela fixação da competente 

jurisdição com absoluta atenção para a necessidade mencionada, vale dizer, deve-se fixar a 

competência dos Estados envolvidos na questão tendo-se em vista quer a maior 

proximidade com a questão de fato (realização da justiça conflitual – 

internationalprivatrechtliche Gerechtigkeit), quer a solução materialmente mais condizente 

com os fins colimados pelo Direito (realização da justiça material – materiellrechtliche 

Gerechtigkeit). 

Percebe-se, assim, que zelar pela aplicação correta do método próprio ao direito 

internacional privado é algo de grande importância e que passa pela correta qualificação do 

instituto da guarda e dos institutos que dele decorrem, como a prestação alimentícia10, a 

administração dos bens dos filhos menores, o direito-dever de visitação, ainda que, ao 

final, se decida pela aplicação do direito estrangeiro11. Tal temática, abordada no capítulo I 

da tese, é enfrentada também de uma perspectiva interdisciplinar, colhendo-se alguns 

dados e algumas observações de obras próprias a outras searas do saber, mormente da 

                                                           
9 Nesse sentido, VERWILGHEN, Michel; HOUTTE, Hans van. Conflits d’autorites et de juridictions relatifs 

a la protection de la personne du mineur. Revue Belge de Droit International, Bruxelles, v. 15, n. 2, p. 397-
432, 1980, p. 407-408. 

10 No que respeita à temática das prestações alimentícias, em que pese não se tratar de conseqüência direta da 
atribuição da guarda, fato é que, no mais das vezes, são fixadas na mesma oportunidade. Mormente quando 
todas as questões são decididas no bojo do processo que estabelece a desunião dos pais da criança 
alimentanda. A questão ganha maior relevo quando se tem em tela a disposição de alguns instrumentos 
internacionais que determinam o deslocamento da competência para a atribuição da guarda do juízo da 
residência habitual, em favor do juízo competente para julgar o divórcio lato sensu. MARTINY, Dieter. 
Maintenance obligations in the conflict of laws. Recueil des Cours, Dordrecht/Boston/Lancaster, v. 247, p. 
131-288, 1994, afirma, ademais, que “in international cases child support claims are often also connected 
with status, affiliation or divorce proceedings” (destaque inexistente no original). Assim, a matéria é 
abordada no presente trabalho, sem que apresente qualquer intenção de esgotar o tema que, por si só, 
comportaria tese própria. 

11 Assim, tratando do direito belga: VERWILGHEN; HOUTTE. Conflits d’autorites..., cit., p. 398. 
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psicologia, da sociologia e da psicanálise12. Esse posicionamento justifica-se pela nova 

metodologia empregada no estudo do direito de família brasileiro, não sendo raros os 

posicionamentos doutrinários que pregam tal forma de enfrentamento da realidade 

familiarista nacional13. Ademais, como ficará demonstrado no decorrer da primeira parte, a 

correta aplicação do método próprio ao direito internacional privado dependerá da tomada 

de posição que se queira fazer à luz dos recentes posicionamentos doutrinários, legislativos 

e jurisprudenciais havidos na Europa, nos Estados Unidos (e no Brasil – se bem que aqui 

ainda em escala muito diminuta e restrita a parte da doutrina) e que tem deixado os países 

latino-americanos, outrora na vanguarda da disciplina, em sua retaguarda14. Nesse sentido, 

parece conveniente discutir se o que se busca com a nova estruturação sócio-psíquica da 

família e sua regulação jurídica poderá ou deverá influir decisivamente na construção de 

um direito internacional privado efetivamente condizente com as necessidades sociais. 

Na segunda parte do trabalho de pesquisa, a tese volta-se para uma perquirição 

estritamente dogmática, com a tentativa de se construir uma resposta ao conflito de leis, 

versando sobre a lei aplicável à atribuição da guarda e suas conseqüências. Como salientou 

João Grandino Rodas, “freqüentemente, o tratamento jusprivatístico é olvidado, tanto pela 

doutrina quanto, até mesmo, pela jurisprudência. Essa abordagem ainda não usual, 

certamente, tornar-se-á imprescindível nesta quadra [relações familiares] em que a 

globalização passa a figurar como inelutável”15. Em razão do estágio de desenvolvimento 

da matéria, tal abordagem será realizada de duas formas, e embasada em duas perspectivas. 

Em uma perspectiva meramente dogmática, a análise subdivide-se em dois modos de 

                                                           
12 MARQUES, Cláudia Lima; CACHAPUZ, Maria Cláudia; VITORIA, Ana Paula da Silva. Igualdade entre 

filhos no direito brasileiro atual: direito pós-moderno? Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 88, n. 764, p. 
11-32, 1999, p. 17 informam que le retour des sentiments é uma das características da pós-modernidade. 
Marcado, de um lado, pela volta de certa “emocionalidade” no discurso jurídico, le retour des sentiments 
representa, ainda, a abertura para o imponderável, a procura por novos elementos sociais ou ideológicos 
que se encontram fora do sistema. E nesse sentido, o sistema passa “a incluir a argumentação e as decisões 
jurídicas, criando forte insegurança e imprevisibilidade quanto à solução a ser efetivamente encontrada”. 

13 Sem que isso represente a ineficácia ou a inabilidade do direito internacional privado, pois, como afirma 
JAYME, Erik. O direito internacional privado e a família no umbral do século XXI. In: MARQUES, 
Claudia Lima; ARAUJO, Nadia de. O novo direito internacional: estudos em homenagem a Erik Jayme. 
Rio de Janeiro: Renovar, p. 21-28, 2005, p. 28, “No umbral do século XXI, a família mudou, porém, o 
direito internacional privado permanece sempre um instrumento eficaz e justo para indicar a lei aplicável 
aos casos multiconectados e multiculturais”. 

14 Nesse sentido, confira-se DOLINGER, Jacob. A evolução do direito internacional privado no século XX. 
In: DIREITO, Carlos Alberto Menezes. Estudos em homenagem ao Prof. Caio Tácito. Rio de Janeiro: 
Renovar, p.335-348, 1997, p. 336 e 348. 

15 RODAS, João Grandino. Prefácio. In: MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Direitos da criança e 

adoção internacional. São Paulo: RT, 2002, p. 12. Tal obra originou-se do trabalho de iniciação científica 
realizada pelo candidato com apoio financeiro da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo). 
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demonstração dos resultados: a lei aplicável de acordo com o sistema jurídico brasileiro de 

origem meramente interna16 (capítulo III) e a lei aplicável conforme o sistema jurídico 

sugerido pela sociedade internacional, que faz aprovar uma série de textos convencionais a 

respeito da temática e de suas correlações (capítulo IV)17. O capítulo III é, por sua vez, 

subdividido conforme se trate de casos de manutenção dos membros da família em 

território nacional e casos de separação transfronteiriça dos membros da família18. Em 

seguida, um terceiro item procura abordar a alteração da situação fática, depois da 

atribuição da guarda e considerando as conseqüências que ela gera em seu exercício, bem 

como no exercício dos direitos correlatos. Os dois primeiros capítulos desta segunda parte 

prescindem de uma análise jurisprudencial mais acurada. Reconhece-se que a tese seria 

enriquecida com tal abordagem. Todavia, o fato de se tratar de matéria que fica adstrita ao 

segredo de justiça tornou dificultoso o acesso às decisões judiciais. No mais das vezes, 

teve-se acesso a extratos de julgamento ou a ementas que pouco diziam a respeito do 

raciocínio seguido pela jurisprudência para se fixar os critérios de determinação da lei 

aplicável19. Outras vezes, mesmo o acesso a tais ementas foi impossível em decorrência de 

uma visão absoluta do segredo de justiça que tornou inacessíveis os dados relativos, por 

                                                           
16 O tema não mereceu a devida atenção e sistematização da maior parte dos tratadistas brasileiros da matéria. 

Exemplifique-se, por ora, com a obra de STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. 6. ed., São 
Paulo: LTr, 2005, cuja parte especial é das mais desenvolvidas. 

17 Não apenas tratados que tenham por objeto o conflito de leis ou outro dos possíveis objetos do direito 
internacional privado, mas, também, tratados sobre direitos humanos, porquanto aqueles exerçam, por 
vezes, importante tarefa complementar relativamente a esses últimos. No que respeita aos direitos das 
crianças, essa complementariedade não passou despercebida a PARRA-ARANGUREN, Gonzalo. La tarea 
complementaria de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño realizada por las 
Convenciones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Revista de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, n. 106, p. 51-67, 1998, nem a PFUND, Peter H. The Developing 
Jurisprudence of the Rights of the Child: Contributions of the Hague Conference on Private International 
Law. ILSA Journal of International and Comparative Law, v. 3, p. 665-675, 1997, p. 674. Também: 
DOLINGER, Jacob. A criança no direito internacional. São Paulo/Rio de Janeiro: Renovar, 2003; 
MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. A proteção da criança no cenário internacional. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005. 

18 HAESBERT, Rogério. Migração e desterritorialização. In: PÓVOA NETO, Helión; FERREIRA, Ademir 
Pacelli (Org.). Cruzando fronteiras disciplinares: um panorama dos estudos migratórios. Rio de Janeiro: 
Revan – Faperj, p. 35-46, 2005, traça a evolução que retirou o migrante em geral da condição de 
desterritorializado levando-o para a condição de sujeito afeto à multiterritorialidade. A criança que assiste à 
separação internacional de seus pais apresentará, por vezes, o característico movimento pendular a que o 
autor chama mobilidade espacial e que empresta aos seus personagens a característica de poderem 
“reconfigurar sua identidade na própria idéia de movimento, tão valorizada na sociedade contemporânea”. 
Veja-se, também, NASCIMBENE, Bruno. Il minore straniero e le norme sull’immigrazione. Rivista di 

Diritto Internazionale Privato e Processuale, Padova, v. 25, n. 4, p. 809-820, 1989. 
19 E mesmo quando se teve acesso ao inteiro teor de algumas parcas decisões, por intervenção de 

Desembargadores do TJSP que solicitaram a pesquisa em meu nome, o material mostrou-se insatisfatório 
do ponto de vista do conflito de leis. 
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exemplo, ao seqüestro internacional de crianças20. 

Por fim, uma segunda perspectiva é desenvolvida no capítulo V, no qual a tentativa é a 

de se comparar os ordenamentos de inspiração interna e internacional, demonstrando as 

conseqüências que a adoção do sistema sugerido pela sociedade internacional, por meio da 

ratificação dos tratados internacionais mencionados, poderá gerar no sistema interno 

brasileiro. Tal análise far-se-á por meio da busca daquilo que de diferente, de fluido, de 

especial houver nos sistemas analisados21, o que decorrerá, por certo, da análise 

empreendida nos capítulos precedentes do trabalho. Nesse sentido, trata-se de tese política 

a que se procura defender. Porém, cientificamente embasada e logicamente concatenada. 

                                                           
20 Agradeço ao Professor Hermes Marcelo Huck a sugestão de contatar grandes escritórios de advocacia com 

atuação nessa matéria. Alguns poucos retornaram, fornecendo ementas de decisões. As sentenças ou 
acórdãos, em seu inteiro teor não foram fornecidas, no mais das vezes. 

21 A respeito, MARQUES, Cláudia Lima. Casos de divórcios japoneses no Brasil: introdução ao método de 
análise de casos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
número especial, p. 150-156, set. 2002, p. 151. 
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CONCLUSÕES 

 

1. A regulamentação legal que o sistema brasileiro empresta às relações familiares 

apresenta-se voltada a perspectiva eudemonista, em que o grupo familiar passa a ser 

encarado como o locus privilegiado para a realização pessoal de cada um dos indivíduos 

que a compõem, o que se faz em razão de um desiderato comum que se consubstancia na 

funcionalidade que tal família passa a exercer. A família passa a ser, então, um instrumento 

de realização de cada indivíduo em particular. Nesse sentido, já não é mais o indivíduo que 

existe em função e para a família, mas é a família que passa a existir em função e para a 

realização pessoal dos indivíduos que a compõem. 

Tal realidade, facilmente verificável quando as relações são travadas por dois membros 

do grupamento familiar dotados de plena capacidade de exercício e em pleno gozo de seus 

direitos, espraia-se – também e não sem razão – para o conjunto de relações familiares 

entre pais e filhos. É nesse sentido que se afirma que as crianças não devem mais 

representar o objeto de desejo de seus pais (desejo de ter um filho ou de manter o filho em 

sua companhia), mas, sim, o de serem, antes de mais, a finalidade da atuação dos pais na 

condução da vida familiar. Juridicamente incapazes, as crianças devem gozar de proteção a 

ser desempenhada por seus genitores. Assim, a atuação dos pais deve se pautar pela 

consciência da existência de seres que deles ainda dependem. Nesse sentido, o 

eudemonismo próprio à nova realidade familiar se expressa para proceder à necessária 

separação entre os interesses de uns e outros, mas o Estado e seu sistema jurídico 

intervêem para recordar e reafirmar, sempre e ainda, que o dever familiar deverá ser 

exercido para a consecução dos interesses dos incapazes, enquanto etapa de seu 

desenvolvimento biofísico e psíquico. Tal realidade, acompanhada pelo sistema jurídico e 

nele expressa, reflete a adesão do Estado à consciência internacionalmente forjada desde 

que os direitos da criança passaram a ser reconhecidos e efetivamente garantidos no 
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cenário internacional. Nesses termos, tem-se que a normativa brasileira acerca do direito de 

família no que concerne às relações entre pais e filhos e também a normativa acerca dos 

direitos da infância e da juventude demonstram adesão do Estado brasileiro a uma ordem 

de valores internacionalmente arquitetada em prol dos jovens e das crianças. 

Materialmente, então, o sistema jurídico brasileiro insere-se no grupo dos Estados que se 

esforça em cumprir as obrigações internacionalmente assumidas nessa seara (reconhecidas 

suas deficiências político-administrativas – por vezes mais numerosas do que o desejável – 

que impedem ou retardam em demasia tal efetivação). 

Assim, a atual regulamentação material forjada para temas de interesse das crianças e 

dos adolescentes que assistem – passivamente – ao desfazimento da cumplicidade entre 

seus genitores havida é bastante pertinente aos novos valores sociais, muito embora se 

possa aperfeiçoar o sistema. Nesse sentido, o direito comparado pode exercer interessante 

papel. Com efeito, a comparação entre nosso sistema material e os sistemas materiais 

estrangeiros acerca do assunto – que, de resto, escapa aos limites dessa tese – pode 

representar interessante fonte para o aperfeiçoamento de nosso sistema. Referido 

desfazimento de vínculos de cumplicidade acaba por desembocar na separação dos 

membros da família com a necessidade de se atribuir a guarda dos filhos a um ou a ambos 

os genitores (de forma alternada ou compartilhada), de se regulamentar o acesso do não 

guardião aos filhos, de se estabelecer a forma de divisão do custeio da prole, a 

administração dos bens dos filhos menores, dentre outros tantos e relevantes aspectos. 

Mormente quando essa tendência se faz verificar em sede de relações jurídicas 

estrangeiras, ou seja, de relações em que os elementos fáticos da situação a ser 

regulamentada judicialmente encontram-se afetos ou se reportam a diversos ordenamentos 

estrangeiros. Não parece ser o caso de se fazerem, no âmbito dessas conclusões, quaisquer 

reminiscências ao método do direito internacional privado. Apenas gostaria de chamar 

atenção para a possibilidade de que se extraiam desses casos plurilocalizados os elementos 

de direito comparado que a pouco se fez referência como fonte de possível avanço para a 

regulamentação material de tais temas. Com efeito, é da aplicação do método próprio do 

direito internacional privado que se poderão colher elementos comparativos relevantes para 

o aperfeiçoamento do sistema. No entanto, saliente-se, o recurso a tal método depende da 

existência efetiva de casos que o invoquem, ou seja, de casos em que a separação de vida e 

esforços dos pais gere a dúvida acerca de qual sistema material aplicar para a 

regulamentação das questões daí decorrentes. E assim, à guisa de justificativa para a 
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escolha do tema, cumpre salientar que a questão, tormentosa e de difícil solução no mais 

simples dos casos de separação dos pais das crianças envolvidas, é muitas vezes decidida 

no bojo de relações em que os elementos estrangeiros se fazem presentes. Daí a relevância 

de se proceder à necessária reflexão sobre os princípios e valores em jogo quando entram 

em choque dois ou mais sistemas jurídicos que podem se reportar – ou não – àquele 

conjunto de valores estabelecido no cenário internacional e que presidiu a elaboração das 

normas sobre as relações entre pais e filhos em nosso país. 

2. Pode-se concluir, em primeiro lugar, haver flagrante dissonância entre a 

regulamentação material estabelecida em nosso sistema jurídico para o tema da pesquisa e 

a regulamentação própria ao direito internacional privado, ou seja, a construção da norma 

indireta capaz de levar o intérprete ao sistema jurídico – nacional ou estrangeiro – a ser 

aplicado para a efetiva atribuição da guarda e para o desenho de suas conseqüências mais 

próximas. Tal dissonância, no entanto, merece melhor explicação. Um primeiro lançar de 

olhos sobre a questão poderia levar à conclusão de ser tal disparidade logicamente 

irrelevante e até impertinente. Com efeito, a partir do momento em que se comparam dois 

modos diferentes de se encarar a questão – uma material, outra indireta –, com objetivos 

distantes um do outro – resolver o litígio e indicar a fonte de resolução do litígio – poder-

se-ia acusar a conclusão de ausência de cientificidade. No entanto, parece-me, a conclusão 

de haver flagrante dissonância entre tais normas pode ser justificada com base nos valores 

que permeiam uma e outra forma de se regulamentar o mesmo problema. A indagação, 

então, que presidiu a reflexão que se procurou construir foi a seguinte: até que ponto as 

normas de direito internacional privado que buscam estabelecer a lei aplicável à atribuição 

da guarda, ao direito-dever de visitação, aos alimentos, à administração dos bens dos filhos 

menores, dentre outras questões conexas não deveriam ser, também, permeadas pelos 

mesmos valores internacionalmente edificados e que serviram de sustentação para a 

regulamentação material de tais temas em nosso ordenamento jurídico. 

É que se o direito internacional privado brasileiro, enquanto ramo do direito interno, 

compõe o mesmo ordenamento em que inseridas as normas materiais sobre a questão, por 

que não se verificam identidades de propósitos entre o legislador civil e o legislador do 

direito internacional privado? Por que um dos legisladores busca refletir valores 

socialmente adequados enquanto o outro se mantém preso a modo de pensamento asséptico 

em que os valores parecem antes atrapalhar sua atuação do que lhe servir de guia? Assim é 
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que se procurou empreender estudo teórico que pudesse servir de pano de fundo para a 

defesa de linha de raciocínio que procurasse emprestar às normas do direito internacional 

privado brasileiro e àquelas elaboradas pelo legislador internacional e estampadas em 

convenções sobre a determinação da lei aplicável, certa permeabilidade a valores maiores 

reconhecidos pela sociedade internacional. Defendeu-se, por isso, que o processo para a 

escolha da lei aplicável a tais temas seja regido pelos valores eudemonistas, capazes de 

reconhecer certa funcionalidade à família e a seus membros, estabelecendo como norte 

necessário para o problema a tentativa de se aplicar a lei que melhor satisfaça o interesse 

da criança, por ser aquela que maior proximidade guarda com os valores em jogo para a 

regulamentação da questão. Por óbvio não se defendeu a identificação material entre os 

sistemas como fator de determinação da lei a aplicar. A defesa recaiu sobre a necessidade 

de que as normas de direito internacional privado fossem construídas baseadas em tais 

valores. Assim, a conclusão para este tópico é que a lei a ser aplicada para a resolução de 

questões atinentes a guarda, direito de visitação, alimentos, administração dos bens dos 

filhos incapazes e outras medidas quaisquer de proteção deve ser a lei material que melhor 

satisfaça os interesses da criança, sujeito de direitos, e não a de seus genitores que tomam, 

no mais das vezes, como objeto de seus próprios desejos. 

3. Partindo-se de tal conclusão, procurou-se proceder à construção das normas 

brasileiras de direito internacional privado sobre tais temas. Para tanto, partindo-se da 

legislação interna em vigor, procurou-se indagar acerca da lei a ser aplicada para a 

resolução material da atribuição da guarda, do direito de visitas, dos alimentos, da 

administração dos bens dos filhos menores fazendo-se o necessário uso dos 

posicionamentos doutrinários acerca de tais assuntos, uma vez que se pode constatar desde 

logo a insuficiência das disposições legais atualmente em vigor para fazer frente à 

complexidade de tais temas. Até porque, como se concluiu também desde cedo, tal 

regulamentação legal, construída para outra sociedade – patriarcal –, não consegue se 

amoldar à sociedade igualitária, eudemonista e funcional hoje vivenciada. Em seguida, 

seguindo o mesmo raciocínio, procedeu-se à análise das convenções internacionais sobre 

os pontos que constituem o objeto dessa tese. 

Tal análise procurou ser, até certa medida, neutra em ambas as normativas. Isso porque 

pareceu importante procurar perceber se havia em um ou em outro sistema um quadro 

regulamentador que pudesse, desde o início, se amoldar aos valores que pareciam 
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importantes privilegiar e fomentar na construção das normas indiretas. Além disso, o 

intuito principal em tal tentativa de se manter certa neutralidade científica era o de 

estabelecer um patamar mínimo a partir do qual se poderia, por recurso interpretativo, 

proceder a eventual desvio desde o padrão mínimo para que se pudesse chegar aos valores 

que, segundo já se havia concluído, deveriam presidir o processo de escolha da lei 

aplicável. Por fim, com base em tais desenhos tendenciosamente neutros, procurou-se 

proceder à comparação de ambos o sistemas, donde se pode extrair as principais 

conclusões acerca dessa tese, expressas em seu quinto capítulo. 

4. As convenções internacionais sobre o objeto de estudo dessa tese não tencionaram 

estabelecer disposições que pudessem influir materialmente nos diversos sistemas jurídicos 

dos Estados que viessem a ratificá-las. Pelo contrário, pode-se concluir que a elaboração de 

normas materiais em tais convenções teve o intuito único de gerar um sistema uniforme de 

qualificação que permitisse a utilização, por todos os Estados que incorporassem suas 

disposições a seus próprios sistemas, de uma linguagem comum para fins de qualificação. 

Conclui-se, assim, que o legislador internacional andou bem em não tentar imiscuir-se no 

sistema material de direito de família dos Estados parte, pois isso poderia gerar 

posicionamentos refratários indesejáveis na medida em que esse ramo do direito privado é 

bastante permeável à conformação ético-valorativa do povo a que se destina e qualquer 

tentativa de harmonização artificial poderia gerar o malogro do sistema convencional. 

5. Acredita-se que esta tese tenha contribuído originalmente para o pensamento jurídico 

ao elaborar construção sistemática acerca da lei a ser aplicada aos institutos da guarda, da 

visitação, dos alimentos, da administração dos bens dos filhos menores e do exercício do 

poder familiar, integrando-os como elos de uma cadeia que visa resguardar a criança em 

suas relações familiares. Assim, ao se construir a norma de direito internacional privado 

vigente no sistema brasileiro, buscou-se privilegiar a lei que pareceu ser a mais benéfica e 

mais apta a resguardar o melhor interesse da criança, sempre dentro dos limites normativos 

estabelecidos pela Lei de introdução ao código civil de 1942. Pode-se, então, concluir o 

seguinte: 

5.1. Atribuição da guarda: lei do domicílio da criança; 

5.2. Direito de visita: lei que regulou a guarda; 

5.3. Alimentos: lei mais favorável ao credor; 
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5.4. Administração dos bens dos filhos: em razão do escopo que o sistema visa atingir 

ao instituir o dever de administração dos bens dos filhos pelos pais, procurou-se defender a 

aplicação da lei do domicílio do proprietário, muito embora haja quem defenda a aplicação 

da lei da situação dos bens; 

5.5. Exercício do poder familiar: lei do domicílio da criança; 

5.6. Situações emergenciais: lei do local em que a criança se encontrar (lex fori). 

No entanto, tal construção, científica e sistemática não pareceu ser a que melhor servia 

aos desígnios do sistema material, influenciado pela normativa internacional. 

6. Bem por isso, após a descrição das normas das convenções sobre tais temas, pode-se 

concluir que o sistema internacional estabelece mecanismo de determinação da lei 

aplicável mais aberto, garantindo ao magistrado ou à autoridade administrativa margem de 

manobra com o escopo de beneficiar os interesses da criança justamente porque tal sistema 

estabelece critérios alternativos e/ou subsidiários mais adequados à construção teórica que 

esta tese propôs quanto as relações privadas havidas entre pais e filhos. 

6.1. Atribuição da guarda: 

6.1.1. convencionada pelas partes ou decorrente da lei, sem intervenção judicial: lei da 

residência habitual da criança; 

6.1.2. decorrente de decisão judicial ou administrativa: lex fori (competência 

primordial: lei da residência habitual da criança; competência subsidiária: Estado da 

nacionalidade da criança; da situação dos bens; do foro competente para decidir a desunião 

de seus pais) ou outra lei considerada mais estreita pelo juiz 

6.2. Direito de visita: 

6.2.1. convencionada pelas partes ou decorrente da lei, sem intervenção judicial: lei da 

residência habitual da criança; 

6.2.2. decorrente de decisão judicial ou administrativa: lex fori (competência 

primordial: lei da residência habitual da criança; competência subsidiária: Estado da 

nacionalidade da criança; da situação dos bens; do foro competente para decidir a desunião 

de seus pais) ou outra lei considerada mais estreita pelo juiz 

6.3. Alimentos: Convenção de 1973: lei da residência habitual da criança, da 

nacionalidade comum das partes (se a da residência habitual impedir a concessão de 
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alimentos) ou lex fori (exceção); Convenção de 2007 (protocolo adicional): lei da 

residência habitual do credor ou lex fori e lei da nacionalidade comum das partes (se a da 

residência habitual ou o foro impedirem a concessão de alimentos) 

6.4. Administração dos bens dos filhos: não há disposição nas convenções analisadas; 

6.5. Exercício do poder familiar: 

6.5.1. convencionada pelas partes ou decorrente da lei, sem intervenção judicial: lei da 

residência habitual da criança; 

6.5.2. decorrente de decisão judicial ou administrativa: lex fori (competência 

primordial: lei da residência habitual da criança; competência subsidiária: Estado da 

nacionalidade da criança; da situação dos bens; do foro competente para decidir a desunião 

de seus pais) ou outra lei considerada mais estreita pelo juiz 

6.6. Situações emergenciais: lei do local em que a criança se encontrar (lex fori). 

7. No que concerne à comparação dos sistemas clássico e convencional tendentes a 

emprestar efetividade às decisões estrangeiras no foro de um Estado parte nas convenções, 

pode-se concluir que o sistema internacionalmente estabelecido apresenta vantagens 

relativas à celeridade e à conservação dos direitos que se visa proteger e resguardar ao 

dispensar a necessidade de homologação de sentenças estrangeiras, concedendo-se espécie 

de exequatur ipso facto. Tal sistema, vigente no Brasil para decisões havidas acerca de 

subtração internacional de crianças e de adoção internacional reaparece na convenção de 

1996, merecendo a atenção do legislador nacional para a conveniência e oportunidade de 

sua ratificação. 

8. Por fim, percebe-se que o sistema de proteção internacional das crianças em suas 

relações privadas, coeso e coerente, não implicará, caso se venha a ratificar a convenção de 

1996, completando-se tal sistema de proteção, quaisquer ônus adicionais ao Estado 

brasileiro e sua máquina burocrática. Isso porque, valendo-se de esquemas de 

funcionamento testados na implantação das convenções de 1980 e 1993, dever-se-ia 

indicar como Autoridade Central brasileira para o gerenciamento do sistema de cooperação 

internacional o mesmo órgão que desempenha tais atividades no âmbito das citadas 

convenções já ratificadas pelo país. Trata-se, inclusive, de medida de coerência e 

racionalidade administrativas necessária para o bom andamento do sistema evitando 

decisões que gerem perplexidade por incoerência. 
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