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RESUMO 

 

CAMPOS NETO, Carlos Walter Marinho. Interpretação da Convenção da Haia sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. 2017. 186 f. Dissertação (Mestrado) 

– Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar e avaliar a interpretação dada pelos órgãos 

jurisdicionais brasileiros à Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis da Subtração 

Internacional de Crianças. Justifica-se na multiplicação das relações transnacionais de 

natureza familiar e na importância adquirida pelo tema da proteção dos interesses da criança 

no âmbito do direito internacional privado. A cooperação jurídica internacional se valoriza 

como ferramenta aos Estados na busca por uma maior efetividade dos respectivos 

ordenamentos internos, direcionada à afirmação dos direitos humanos e à realização de 

justiça material. Importa ter bem definidos os parâmetros disponíveis às autoridades internas 

na análise dos pleitos cooperacionais, especialmente no caso da cooperação jurídica com 

base em tratados, cuja formação e aplicação envolve diferentes culturas jurídicas, de modo 

que sua efetividade depende de um mínimo de sistematicidade em sua interpretação. A 

Convenção da Haia de 1980 adota o retorno da criança subtraída como regra geral para a 

resolução dos casos em que uma criança é retirada de seu Estado de residência habitual com 

a violação de um direito de guarda. O texto convencional incumbe o Estado contratante de 

encontrar em seu ordenamento as medidas apropriadas para cumprir com as finalidades 

convencionais, do que decorre a relevância da investigação dos parâmetros existentes para 

orientar sua aplicação. Parâmetros internacionais para interpretação das obrigações 

convencionais podem ser obtidos nos documentos preparados pela Conferência da Haia de 

Direito Internacional Privado para orientar a prática dos Estados contratantes, como seu 

Relatório Explicativo, os relatórios da Comissão Especial da Conferência e o Guia de Boa 

Prática; bem como na jurisprudência de tribunais internacionais. Com base na análise desses 

documentos internacionais, é possível uma avaliação crítica dos fundamentos e critérios 

utilizados pelas autoridades judiciárias brasileiras na interpretação da Convenção da Haia de 

1980. Apesar da notável evolução da jurisprudência nacional, a interpretação dos 

dispositivos convencionais pelas autoridades internas ainda carece de sistematicidade, 

sobretudo por abrirem mão dos parâmetros hermenêuticos disponíveis para uma 

interpretação internacionalista. 

 

Palavras-chave: Direito internacional privado; cooperação jurídica internacional; proteção 

internacional da criança; interpretação internacionalista. 



 

 

ABSTRACT 

 

CAMPOS NETO, Carlos Walter Marinho. Interpretation of the Hague Convention on the 

Civil Aspects of International Child Abduction. 2017. 186 f. Dissertation (Master) – Law 

School, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The purpose of this study is to analyze and evaluate the interpretation of the Hague 

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction by Brazilian courts. This 

analyzis is justified by the growth in the numbers of transnational family relations and of the 

relevance of the protection of the interests of the child within private international law. 

International legal cooperation assists States in their search for a greater effectiveness of 

their respective juridical systems, aiming the affirmation of human rights and the realization 

of material justice. It is important to have a clear idea of the parameters available to the 

internal authorities in the judgment of cooperation cases, mainly in cases based on treaties, 

that involves different legal cultures and whose effectiveness depends on a minimum of 

systematicity in their interpretation. The 1980 Hague Convention establishes the return of 

the child as a general rule for the resolution of cases in which a child is removed from his 

State of habitual residence with the violation of a right of custody. The treaty charges the 

Contracting State to find in its own law the appropriate measures to comply with the 

conventional purposes, and therefore it is importante to investigate the existing parameters 

to guide its application. International parameters for the interpretation of the conventional 

obligations can be found in documents prepared by the Hague Conference on Private 

International Law to guide the practice of Contracting States, such as the Explanatory 

Report, the reports of the Special Committee of the Conference and the Guide to Good 

Practice, as well as the practice of international courts. Based on the analysis of these 

international documents, it is possible to assess the criteria used by Brazilian judicial 

authorities in the interpretation of the 1980 Hague Convention. Despite the remarkable 

evolution of the national jurisprudence, the interpretation of the conventional provisions by 

domestic authorities still lacks systematicity, especially for setting aside the available 

hermeneutical parameters for an internationalist interpretation. 

 

Keywords: Private international law; international legal cooperation; international protection 

of children; internationalist interpretation. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende analisar e avaliar a aplicação nacional do mecanismo 

cooperacional instituído pela Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis da Subtração 

Internacional de Crianças (a “Convenção da Haia de 1980”), adotada pela Conferência da 

Haia de Direito Internacional Privado em 25 de outubro de 1980, e promulgada no Brasil 

por meio do Decreto nº 3.413 de 14 de abril de 2000, especificamente no tocante à 

interpretação dada pelos órgãos jurisdicionais brasileiros aos dispositivos convencionais. 

Esse estudo se justifica no contexto do crescimento exponencial no número de relações 

transnacionais de natureza familiar. O direito internacional privado encontra sua razão de 

ser na pluralidade de ordenamentos estatais e no aparente conflito que surge quando uma 

determinada relação jurídica encontra, para regê-la, regras oriundas de mais de um desses 

ordenamentos. Essas relações, chamadas “plurilocalizadas” ou “multiconectadas”, se 

multiplicam em um cenário de desenvolvimento tecnológico e de progressivo aumento do 

fluxo de informações, bens e pessoas. Esse fenômeno, somado à posição de centralidade 

assumida pelos direitos humanos no ordenamento jurídico internacional, levaram a proteção 

dos interesses da criança a se consolidar como tema de inquestionável importância para a 

disciplina do direito internacional privado. 

Diante do fortalecimento dos direitos humanos e crescente interesse na realização de 

justiça material, se mostra cada vez menos adequada a neutralidade característica do direito 

internacional privado clássico, cujas regras de conexão se limitavam estabelecer um critério 

de escolha da lei aplicável ao caso concreto, sem se preocupar com o resultado alcançado. 

O direito internacional privado passou a levar em consideração as consequências práticas da 

aplicação do direito estrangeiro, assimilando o conteúdo material das leis em conflito para 

decidir qual proporcionará um resultado mais adequado. 

Essa evolução se insere no contexto de transformação da estrutura do direito 

internacional como um todo, que passa a exigir dos Estados nacionais uma atitude 

cooperativa para a realização da justiça e afirmação dos direitos humanos. A crescente 

interdependência verificada entre os Estados pode ser vista como sinal de transformação da 

própria noção de soberania nacional, que tem suas funções redefinidas na conjuntura 

contemporânea, voltada à realização de interesses comuns da sociedade internacional.  

Ganha valor nesse cenário a cooperação jurídica internacional, forma indireta de 

aplicação do direito estrangeiro, correspondente aos mecanismos pelos quais os Estados se 
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auxiliam reciprocamente para a realização da justiça em seus respectivos territórios. Os 

Estados, buscando a maior efetividade dos respectivos ordenamentos internos no tocante às 

cada vez mais comuns relações privadas transnacionais, se empenham em celebrar tratados 

para regular as formas pelas quais a cooperação jurídica pode ser realizada. 

A cooperação jurídica internacional, ao dar efeitos nacionais a decisões tomadas com 

base em direito estrangeiro, naturalmente expõe a ordem interna a elementos oriundos de 

outras sociedades e culturas jurídicas. A fim de proteger valores fundamentais e inafastáveis 

do ordenamento jurídico interno, os pedidos de cooperação estão sujeitos à análise de sua 

mínima compatibilidade com o ordenamento jurídico interno. Todavia, essa análise acaba 

dando espaço para que a cooperação seja denegada em decorrência de mero chauvinismo, 

tradicional obstáculo do direito internacional privado. 

Por isso, a simples criação de regras sobre cooperação jurídica internacional – seja 

pela edição de leis internas ou pela celebração de tratados – não basta, sendo importante ter 

bem definidos os parâmetros utilizados pelas autoridades internas ao interpretá-las e aplicá-

las. A investigação desses parâmetros é especialmente relevante no caso da cooperação 

jurídica com base em tratados, formados a partir da comunhão das vontades de diferentes 

Estados, possuidores de diferentes culturas jurídicas, e cuja efetividade, por isso, depende 

de um mínimo de sistematicidade por parte das respectivas autoridades internas na aplicação 

dos textos convencionais. 

A Convenção da Haia de 1980 estabelece a colaboração entre as autoridades 

administrativas e judiciárias para a resolução de casos transnacionais de transferência ou 

retenção ilegal de crianças, isto é, quando uma criança é retirada de seu país de residência 

habitual, ou mantida fora dele, com a violação de um direito de guarda,1 bem como para 

organizar os direitos de guarda e visita existentes nos Estados contratantes. Não raro, a 

subtração se dá com o objetivo de colocar a criança em uma jurisdição em que a discussão 

sobre o mérito do direito de guarda será mais favorável ao genitor abdutor, além do evidente 

obstáculo à participação do genitor abandonado nessa discussão. 

Em nome do melhor interesse da criança, e a fim de combater e desestimular a 

movimentação ou retenção ilícitas de crianças no plano internacional, a Convenção 

determina o retorno da criança subtraída para seu Estado de residência habitual, por entender 

                                                 
1 Neste trabalho, o termo “subtração” é utilizado para se referir tanto à transferência ilegal como à retenção 

ilegal da criança. 
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que o juiz daquele país, em conformidade com o princípio do juiz natural, é o mais apto para 

decidir sobre a situação jurídica material da criança, por estar integrado ao contexto social 

em que a família estava estabelecida no momento anterior à subtração.  

O texto convencional muitas vezes utiliza uma linguagem genérica, incumbindo o 

Estado contratante de encontrar ou criar em seu próprio ordenamento as medidas apropriadas 

para cumprir com as finalidades convencionais. Daí decorre a relevância da investigação dos 

parâmetros existentes para a aplicação e interpretação da Convenção da Haia de 1980, 

seguida da verificação da forma como o mecanismo convencional é aplicado pelas 

autoridades judiciais brasileiras. 

Este trabalho parte do processo de reconhecimento dos direitos da criança e de sua 

inserção no desenvolvimento do direito internacional, com o exame dos principais 

instrumentos internacionais sobre o tema, no contexto da centralidade adquirida pelos 

direitos humanos e da multiplicação das relações privadas transnacionais. Em seguida, cabe 

analisar determinados aspectos genéricos do direito internacional privado contemporâneo, a 

fim de relacionar a disciplina ao processo de internacionalização dos direitos da criança. Ao 

tratar do desenvolvimento do direito internacional privado e de seus métodos, são abordados 

o processo de “materialização” de suas normas, a crescente influência dos direitos humanos 

e a importância adquirida pela cooperação jurídica internacional. 

Passa-se para a análise do processo de codificação internacional das normas de 

direito internacional privado, com enfoque nos tratados voltados à proteção internacional da 

criança. Especial atenção deve ser dada aos trabalhos da Conferência da Haia sobre Direito 

Internacional Privado e ao tratamento por ela dado ao tema. Cabe então o estudo do texto da 

Convenção da Haia de 1980, a fim de apresentar o mecanismo de cooperação entre 

jurisdições estatais por ela instituído. 

Em seguida, são investigados os parâmetros hermenêuticos disponíveis para orientar 

as autoridades internas responsáveis por interpretar e aplicar a Convenção da Haia de 1980, 

que podem ser encontrados em uma variedade de fontes internacionais. A própria 

Conferência da Haia de Direito Internacional Privado preparou diversos documentos desde 

a assinatura da Convenção, a começar pelo seu Relatório Explicativo, contendo comentários 

detalhados sobre os artigos convencionais. Também devem ser considerados os relatórios 

periodicamente preparados pela Comissão Especial da Conferência, em que são apresentadas 

conclusões e recomendações sobre a aplicação prática dos dispositivos convencionais pelos 
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Estados contratantes. Ainda, importa analisar os capítulos do Guia de Boa Prática preparados 

pela Secretaria Permanente da Conferência da Haia, em cooperação com os Estados 

contratantes, referentes a aspectos específicos da aplicação prática dos dispositivos 

convencionais, além de outros documentos contendo regras de conduta em questões 

relacionadas à proteção internacional de crianças. 

Parâmetros para a interpretação e aplicação da Convenção da Haia de 1980 também 

podem ser extraídos da jurisprudência comparada e, principalmente, da prática de tribunais 

internacionais, competentes para conformar a aplicação da cooperação jurídica pelos 

Estados. Nesse sentido, destaca-se a atuação da Corte Europeia de Direitos Humanos que, 

cumprindo sua função de conformar a prática dos Estados às disposições da Convenção 

Europeia de Direitos Humanos, acaba impondo aos Estados contratantes da Convenção da 

Haia de 1980 uma efetiva aplicação de seus dispositivos. A pesquisa da jurisprudência da 

Corte Europeia de Direitos Humanos e do Tribunal de Justiça da União Europeia é facilitada 

pela base de dados da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado sobre os casos 

de subtração internacional.2 

A análise desses documentos internacionais serve como base para uma avaliação 

crítica da prática brasileira relacionada à Convenção da Haia de 1980, particularmente da 

forma como os dispositivos convencionais são interpretados e aplicados na fase de 

apreciação dos pedidos de retorno, julgados pela Justiça Federal por força do artigo 109, III, 

da Constituição Federal. Dessa forma, é examinada a jurisprudência dos tribunais superiores 

e dos tribunais de segunda instância da Justiça Federal, a fim de identificar os fundamentos 

e critérios utilizados pelos juízes brasileiros. Merecem especial atenção as hipóteses de 

exceção à ordem de retorno da criança, que dão considerável discricionariedade ao julgador 

do pedido de retorno. 

A interpretação de um tratado de cooperação jurídica internacional no seio do direito 

internacional – ou seja, uma “interpretação internacionalista” – é fator fundamental para que 

se evite aquilo que André de Carvalho Ramos denomina “truque de ilusionista”, fazendo 

surgir os “tratados internacionais nacionais”,3 o que corresponde simplesmente à violação 

                                                 
2 O INCADAT (sigla em inglês para “International Child Abduction Database”) está disponível em: 

http://www.incadat.com/index.cfm.  
3 CARVALHO RAMOS, André de. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016, p. 353-356. Também: CARVALHO RAMOS, André de. O Novo Direito Internacional 

Privado e Conflito de Fontes na Cooperação Jurídica Internacional. Revista da Faculdade de Direito da 

 

http://www.incadat.com/index.cfm
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disfarçada das obrigações internacionais ali inseridas. Assim, a presente dissertação visa (i) 

apresentar as inovações proporcionadas pela Convenção da Haia de 1980 no contexto do 

estágio atual de desenvolvimento do direito internacional privado; (ii) examinar os 

parâmetros internacionais existentes para orientar a aplicação da Convenção pelos diversos 

Estados contratantes; e (iii) avaliar a prática brasileira, verificando se o texto convencional 

recebe no Brasil uma verdadeira interpretação internacionalista. 

  

                                                 
Universidade de São Paulo, v. 108, p. 621-647, jan./dez. 2013, p. 642; e CARVALHO RAMOS, André de. 

Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova perspectiva na relação entre o direito internacional e o direito 

constitucional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 106/107, p. 497-524, jan./dez. 

2011/2012, p. 501 e 511. 
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1. PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA CRIANÇA 

1.1. EVOLUÇÃO DO MODELO FAMILIAR E A CRIANÇA COMO 

SUJEITO DE DIREITOS 

A proteção jurídica da criança sempre esteve intimamente relacionada à regulação 

do núcleo familiar ao qual ela pertence. A regulação estatal das relações familiares oferece 

testemunho do modelo ou dos modelos familiares de uma determinada sociedade, já que 

estes variam conforme o contexto social, cultural, histórico e econômico sob o qual foram 

estabelecidos.4 Nas sociedades ocidentais, é possível verificar certa identidade na evolução 

da regulação jurídica das relações familiares.5 No início do século XX, o direito de família 

dos Estados consagrava um modelo patriarcal, fundado no vínculo matrimonial e na 

autoridade da figura do homem. Trata-se de uma estrutura familiar que pressupunha um 

núcleo familiar unívoco, formado pela associação entre um homem e uma mulher, e era essa 

relação conjugal tradicional que garantia legitimidade a todas as demais relações familiares, 

inclusive as parentais.6 Nesse modelo, a criança era percebida pelo direito exclusivamente a 

partir de sua condição de objeto do poder parental, que precisava, para o exercício de 

situações jurídicas, ter sua situação de incapacidade regulada. 

                                                 
4 Sobre a questão, Patrícia Lazzarini ressalta que a família é núcleo natural, fenômeno complexo determinado 

segundo matrizes humanas e sociais estranhas ao direito, composto por uma pluralidade de vínculos de gêneros 

variados, e que por isso não se limita ao que a lei dispõe a respeito dela. Por sua vez, ao buscar tutelar o 

fenômeno social que é a família, o direito se impõe como um dos fatores atuantes sobre ele, não podendo ser 

visto como sua simples tradução para o mundo jurídico (LAZZARINI, Patrícia D. A proteção da criança pelo 

exercício da guarda de menores e da visita. 2009. 210 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito. 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 11-12).  
5  No presente trabalho, faz-se referência ao “direito de família” para tratar de todo o corpo de normas de um 

Estado direcionado a reger as relações familiares. No ordenamento jurídico privado brasileiro, as relações 

familiares são compreendidas como um tipo específico de relação social, recebendo uma regulação unitária e 

uniforme, informada por princípios próprios. Todavia, Alexandre Cunha explica que codificações civis de 

outros ordenamentos, como a francesa, prescindem de atribuição de autonomia ao direito de família, regulando 

as relações familiares nos ramos da doutrina civilista voltados ao estatuto pessoal e aos modos de aquisição de 

propriedade (direito das pessoas e do direito das obrigações) (CUNHA, Alexandre dos S. Poder familiar e 

capacidade de exercício de crianças e adolescentes. 2009. 166 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009, p. 28-29). 
6 No direito brasileiro, tal estrutura familiar inspirou o Código Civil de 1916, a primeira codificação civil 

brasileira, que estabelece em seu artigo 229, ao dispor sobre os efeitos jurídicos do casamento: “Criando a 

família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos [...]”. Nesse modelo 

familiar, a submissão das crianças ao poder parental atribui aos cônjuges os deveres de alimentação, guarda e 

educação dos filhos (artigos 384, 385 e 389 do Código Civil de 1916), sem que haja necessariamente o 

correspondente reconhecimento de direitos subjetivos das crianças. Nesse sentido, ver: CUNHA, Alexandre 

dos S. Poder familiar e capacidade de exercício de crianças e adolescentes. 2009. 166 f. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009, p. 65-68 e 73-75. 
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Tal modelo familiar vem sendo reformulado de forma lenta e gradual. Andreas 

Bucher7 identifica dois vetores impulsionadores dessa transformação. Um deles se refere à 

valorização do papel social e político das mulheres e à consagração jurídica de sua posição 

de igualdade em relação aos homens, evolução que impôs a maior autonomia das mulheres 

nas relações familiares. O outro vetor consiste na aceitação social, cultural e, finalmente, 

jurídica de formatos familiares divergentes da relação matrimonial tradicional, e no 

consequente reconhecimento jurídico de situações como a união estável, a união e o 

casamento homoafetivos e a monoparentalidade, bem como a equivalência de direitos para 

crianças nascidas fora do casamento. Dessa forma, nas sociedades ocidentais, é perceptível 

uma regulação jurídica cada vez mais receptiva à pluralidade de modelos familiares 

existentes. 

Tal evolução também passa pela transformação do papel da criança, que abandona a 

posição de mera submissão ao poder parental para ser tratada como sujeito autônomo de 

direitos, independentemente do modelo familiar a que possa pertencer. A criança adquire 

estatuto pessoal específico, referente a uma categoria jurídica própria, de pessoa em 

desenvolvimento.8 Esse processo teve como força motora importantes instrumentos 

internacionais sobre a proteção da criança, que serão tratados mais adiante. No ordenamento 

jurídico brasileiro, a promulgação da Constituição Federal de 1988 representa o marco 

fundamental para o reconhecimento da criança como sujeito de direitos, cabendo à família, 

à sociedade e ao Estado assegurá-los “com absoluta prioridade”.9 

O conceito de criança faz referência a uma pessoa que, em razão de sua pouca idade, 

pertence a um grupo socialmente diferenciado, considerado incapaz de fruir plenamente de 

seus direitos e, como tal, merecedor de proteção especial pelo ordenamento jurídico. 10  O 

período de idade ao qual ele se refere pode ser estabelecido pelo direito interno de um Estado, 

pelo direito estrangeiro indicado pelas regras de direito internacional privado ou por um 

                                                 
7 BUCHER, Andreas. La famille en droit international privé. Recueil des Cours, v. 283, p. 9-186, 2000, p. 19-

23. 
8 Conceito utilizado no artigo 227, § 3º, inciso V, da Constituição da República Federativa Brasileira de 1989. 
9 Assim dispõe o caput do artigo 227 da Constituição Federal de 1988: “É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. A proteção integral da criança passou a contar com regulação 

mais específica a partir da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). 
10 VON STEIGER, Werner E. La protection des mineurs en droit international privé. Recueil des Cours, v. 

112, p. 469-526, 1964, p. 475-476. 
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tratado.11 Os direitos da criança, além de garantir e protegê-la, têm por objetivo equalizar 

progressivamente sua situação jurídica, na medida em que ela se aproxima da condição de 

adulta. 

A prioridade almejada pelos direitos da criança se justifica pelas necessidades 

especiais e específicas decorrentes de sua condição de pessoa em desenvolvimento. Gustavo 

Monaco12 explica que o princípio da igualdade não se contrapõe às medidas positivas de 

discriminação, como aquelas voltadas à proteção da criança, mas, ao contrário, as impõem. 

Da mesma forma, o dever de atribuição igualitária desses direitos ao grupo social das 

crianças não exclui a possibilidade de tratamento diferenciado, desde que justificado por 

alguma situação fática de desigualdade quanto à capacidade de exercer seus direitos.13 

 

1.2. INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DA CRIANÇA 

O desenvolvimento da proteção jurídica da criança se deve, principalmente, ao 

reconhecimento de direitos especificamente voltados à sua proteção em instrumentos 

produzidos internacionalmente, especialmente ao longo do século XX. A evolução percebida 

na proteção internacional da criança deve ser compreendida como parte integrante de um 

processo maior de progressiva tomada de importância da temática dos direitos humanos na 

sociedade internacional. Antônio Augusto Cançado Trindade14 denomina de “humanização 

                                                 
11 Nesse sentido, a Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças de 1980 

estabelece que sua aplicação “cessa quando a criança atingir a idade de dezesseis anos” (artigo 4). A Convenção 

sobre os Direitos da Criança de 1989 (artigo 1) reconhece como criança todo ser humano com menos de dezoito 

anos de idade, excepcionando os casos em que a lei aplicável à criança determine que a maioridade seja 

alcançada antes. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança “a pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente “aquela entre doze e dezoito anos de idade (artigo 2º). 
12 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. A proteção da criança no cenário internacional. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2005, p. 147-149. Nas palavras do autor: “Com efeito, se em uma determinada parcela de uma 

determinada sociedade verificam-se condições fáticas de desigualdade e se, com o intuito de as corrigir, criam-

se políticas públicas de cariz tendente à uniformidade, a sociedade internacional não apenas tolera as facilidades 

(prioridades) atribuídas aos hipossuficientes, como, principalmente, promove e apoia atitudes desse tipo, 

sempre que justificadas e suficientes”. 
13 Vale trazer o exemplo apresentado por Gustavo Monaco: “É o que ocorre, por exemplo, nas comunidades 

em que a prole de sexo masculino é culturalmente mais valorizada, como naqueles Estados em que cabe ao 

filho mais velho do sexo masculino o ônus de prover o sustento de seus pais, quando estes atingem a idade 

senil. É comum, nessas culturas, um certo descuido ou desprezo para com as filhas havidas, daí por que medidas 

que procurem complementar essa desigualdade cultural – garantindo-lhes uma formação educacional ou afetiva 

por outros meios – possam se mostrar adequadas à modificação do caráter cultural, tendente, nesse caso, à 

plena igualdade de tratamento em razão do sexo das crianças (MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. A 

proteção da criança no cenário internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 150). 
14 Partindo da premissa de que o fundamento de todo direito é a consciência humana, Cançado Trindade conclui 

que foi o despertar da consciência jurídica universal para os problemas que afetam a humanidade como um 

todo que fundamentou o desenvolvimento do direito internacional a partir da segunda metade do século XX. 
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do direito internacional” o processo pelo qual, a partir da identificação de anseios e 

necessidades comuns a toda a humanidade, passou-se a buscar a tutela jurídica internacional 

desses valores. A identificação de valores comuns a toda a humanidade serviu de ponto de 

partida para o desenvolvimento de uma perspectiva universalista do direito internacional, 

sob a qual se edificou o direito internacional dos direitos humanos. 

As duas guerras mundiais vieram denunciar a insuficiência do direito internacional 

tradicional para solucionar problemas graves da sociedade internacional. A criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU)15 representou uma nova fase no processo de 

institucionalização da ordem jurídica internacional, marcada pelo surgimento de inúmeros 

organismos internacionais, seja dentro ou fora do sistema das Nações Unidas. A 

multiplicação das organizações internacionais, somada ao reconhecimento da personalidade 

jurídica de direito internacional dessas entidades,16 fomentou uma fenomenal expansão do 

corpo de regras internacionais, ao proporcionar espaço e regularidade à discussão dos 

interesses comuns. Graças a elas, o direito internacional do século XX vivenciou a criação 

de normas internacionais referentes a praticamente todos os aspectos da vida humana.17  

Os direitos humanos, cuja proteção foi colocada pela Carta das Nações Unidas como 

propósito essencial das regras do direito internacional, assumiram posição central no 

desenvolvimento do ordenamento jurídico internacional a partir da criação daquela 

instituição.18 Ao reconhecer valores e princípios superiores à vontade estatal, as estruturas 

                                                 
CANÇADO TRINADE, Antônio Augusto. International law for humankind: towards a new jus gentium - 

General Course on Public International Law. v. 1. Recueil des Cours, v. 316, 2006, p. 58-60 e 197-202; e v. 2, 

p. 19. 
15 Importa trazer a lição de Stephen Neff, que explica que, apesar do evidente fracasso da Sociedade das Nações, 

instituída pelo Tratado de Versalhes de 1919, em evitar uma nova guerra de proporções mundiais, sua criação 

e o intenso desenvolvimento normativo que se seguiu já indicava uma nova postura da sociedade internacional 

em relação a assuntos específicos, que não correspondiam a interesses diretos dos Estados: sobretudo a 

prevenção de guerras, mas também temas como a proteção de minorias, de refugiados e a tutela de ex-colônias 

de países derrotados na guerra (NEFF, Stephen C. A short history of international law. In: EVANS, Malcolm 

D. (Org.). International Law. 2 ed. Nova York: Oxford University Press, 2006, p. 47-48). 
16 O reconhecimento das organizações internacionais como possuidoras de direitos e deveres se deu pelo 

Parecer Consultivo da Corte Internacional de Justiça para o Caso Bernadotte, de 11 de abril de 1949, solicitado 

pela Assembleia Geral da ONU. 
17 AKANDE, Dapo. International Organizations. In: In: EVANS, Malcolm D. (Org.). International Law. 2 ed. 

Nova York: Oxford University Press, 2006, p. 277-278. 
18 Tratando da reconstrução dos direitos humanos no século XX, André de Carvalho Ramos leciona: “A 

barbárie do totalitarismo nazista gerou a ruptura do paradigma da proteção nacional dos direitos humanos, cuja 

insuficiência levou à negação do valor do ser humano como fonte essencial do Direito”. [...] “O marco da 

universalidade e inerência dos direitos humanos foi a edição da Declaração Universal de Direitos Humanos 

de 1948, que dispõe que basta a condição humana para a titularidade de direitos essenciais” (CARVALHO 

RAMOS, André de. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, 
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institucionais internacionais passam a admitir que os interesses dos indivíduos, e da 

humanidade como um todo, podem se opor e se sobrepor aos interesses estatais. 

Deve-se ter em conta que, especialmente a partir da metade do século passado, o 

desenvolvimento tecnológico proporcionou uma intensa massificação do fluxo de 

informações, de bens e de pessoas. Com a aproximação das pessoas ao redor do mundo, 

percebeu-se um crescimento exponencial no número de relações jurídicas transnacionais, 

inclusive as de natureza familiar.19 Esse fenômeno, que se pode chamar de 

internacionalização da vida privada,20 logo exigiu adaptações nas estruturas jurídicas 

existentes, insuficientes para regular a nova realidade da sociedade transnacional. Destaca-

se em relevância a necessidade de proteção da criança nesse cenário relativamente recente 

de intensa mobilidade humana e de multiplicação das relações familiares transnacionais, 

diante das novas ameaças que surgiram e ainda surgem. 

No seio das organizações internacionais, textos internacionais buscaram uniformizar 

o tratamento dado ao tema da proteção da criança, refletindo uma condição de crescente 

preocupação da sociedade internacional.  Ao reconhecer a criança como sujeito de direito no 

plano internacional, os instrumentos em questão configuram um verdadeiro direito 

internacional da criança, alocado no campo do direito internacional dos direitos humanos.21 

Desenvolvimento paralelo é percebido em relação aos instrumentos internacionais sobre 

escolha de lei aplicável e jurisdição internacional em casos relacionados aos direitos das 

crianças, instrumentos esses que serão abordados mais adiante. 

A Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, adotada em 1924 pela 

Assembleia da Sociedade das Nações, representa o primeiro instrumento internacional a 

tratar do dever de proteção integral da criança. A Declaração de Genebra foi elaborada por 

uma organização não governamental (a União Internacional de Proteção à Infância - Save 

the Children International Union), e continha cinco itens que determinavam a proteção 

                                                 
p. 67-68). Cabe salientar que esse reconhecimento da necessidade de proteção universal dos direitos humanos 

foi confirmado pela Declaração de Viena de 1993. 
19 Sobre os fatos históricos, econômicos, políticos, sociais e tecnológicos que, transpassando as fronteiras 

estatais, iniciaram uma “revolução globalizante” na sociedade internacional, ver: MENEZES, Wagner. Ordem 

global e transnormatividade. Ijuí: Unijuí, 2005. p. 27. 
20 MARQUES, Cláudia Lima. Ensaio para uma introdução ao direito internacional privado. In: MENEZES 

DIREITO, Carlos Alberto; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; ALVES PEREIRA, Antônio Celso 

(Org.). Novas perspectivas do direito internacional contemporâneo – Estudos em homenagem ao Professor 

Celso D. de Albuquerque Mello. Renovar, 2008, p. 321-322. 
21 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado – A criança no Direito Internacional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, p. 80. 
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prioritária da criança, acima de “quaisquer considerações de raça, nacionalidade ou credo”, 

de modo a garantir-lhe os meios para seu desenvolvimento.22 

Antes dela, outros instrumentos já haviam estabelecido regras de proteção da criança, 

como as Convenções sobre a Idade Mínima de Admissão nos Trabalhos Industriais (1919), 

a sobre Idade Mínima para Admissão de Menores no Trabalho Marítimo (1920, revista em 

1936) e sobre o Exame Médico de Menores no Trabalho Marítimo (1921),23 adotadas no 

âmbito da Organização Internacional do Trabalho, bem como a Convenção sobre Supressão 

do Tráfico de Mulheres e Crianças de 1921, assinada no âmbito da Liga das Nações. 

Nenhuma delas, contudo, tinha por objetivo abordar da proteção da criança com a amplitude 

alcançada pela Declaração de Genebra de 1924. 

Com a criação da Organização das Nações Unidas - ONU em 1945, o direito 

internacional vivenciou uma nova fase em relação à proteção da criança. Em 1946, por 

decisão da Assembleia Geral da ONU, foi criado o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

– UNICEF (sigla em inglês para United Nations Children’s Fund), que inicialmente 

concentrou seus esforços na assistência emergencial a crianças afetadas pela guerra.24 A 

proteção da criança voltou a ser abordada na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 194825 e, principalmente, na Declaração dos Direitos da Criança de 1959.26  

Composta de dez princípios, a Declaração de 1959 orienta à proteção social 

necessária ao desenvolvimento da personalidade da criança, determinando que leis visando 

esse objetivo sejam instituídas, levando em conta “os melhores interesses da criança”. São 

                                                 
22 A brevidade da Declaração de Genebra de 1924 permite trazer aqui seu texto: “By the present Declaration 

of the Rights of the Child, commonly known as "Declaration of Geneva," men and women of all nations, 

recognizing that mankind owes to the Child the best that it has to give, declare and accept it as their duty that, 

beyond and above all considerations of race, nationality or creed: (i) The child must be given the means 

requisite for its normal development, both materially and spiritually; (ii) The child that is hungry must be fed; 

the child that is sick must be nursed; the child that is backward must be helped; the delinquent child must be 

reclaimed; and the orphan and the waif must be sheltered and succored; (iii) The child must be the first to 

receive relief in times of distress; (iv) The child must be put in a position to earn a livelihood, and must be 

protected against every form of exploitation; (v) The child must be brought up in the consciousness that its 

talents must be devoted to the service of fellow men.” 
23 A Convenção sobre o Exame Médico de Menores no Trabalho Marítimo de 1921 exige a apresentação de 

certificado médico para que menores de 18 anos fossem empregados a bordo de navios, salvo em navios em 

que só estivessem empregados membros de uma mesma família (artigo 2). 
24 http://www.unicef.org/crc/.  
25 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada por meio da Resolução 217 A (III) da 

Assembleia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 1948. Seu artigo 25 reconhece à infância o “direito a ajuda 

e a assistência especiais”, afirmando ainda que “[t]odas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimónio, 

gozam da mesma proteção social”. 
26 A Declaração dos Direitos da Criança foi aprovada por meio da Resolução 1386 (XIV) da Assembléia Geral 

da ONU, de 20 de novembro de 1959. 
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reconhecidos a ela os direitos ao nome, à nacionalidade, à saúde, à alimentação, à recreação 

e à educação. É recomendada a criação das crianças em “ambiente de afeto e segurança 

moral e material”, bem como que elas figurem sempre entre os primeiros a receber proteção 

e socorro quando necessário. Ainda que seja rejeitada a distinção ou discriminação de 

qualquer natureza no gozo dos direitos ali enunciados, é exigido tratamento especial às 

“crianças incapacitadas física, mental ou socialmente”. 

Ainda que as Declarações de 1924 e 1959 sejam instrumentos internacionais 

considerados de força não vinculante - visto que, formalmente, não impõem aos Estados o 

cumprimento de suas disposições - é inegável a importância dos princípios elencados nesses 

documentos, servindo como diretrizes a serem seguidas no desenvolvimento normativo, 

tanto no âmbito interno dos Estados como no seio das organizações internacionais.27 Essa 

influência é perceptível ao se analisar os direitos voltados à proteção da criança estabelecidos 

em diversos tratados posteriores, como os Pactos Internacionais de 1966 sobre Direitos Civis 

e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, as Convenções Americana e 

Africana de Direitos Humanos, e, finalmente, a Convenção da ONU sobre os Direitos da 

Criança de 1989.28 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU 

em 20 de novembro de 1989, à ocasião do trigésimo aniversário da Declaração de Genebra 

                                                 
27 As resoluções e declarações emanadas de organizações internacionais são comumente caracterizadas como 

instrumentos de soft law, cujo conteúdo não vincula formalmente os sujeitos de direito internacional, pelo fato 

de não ter havido uma manifestação de vontade nesse sentido durante seu processo de elaboração. Assim, 

avaliar a real importância e alcance dos preceitos afirmados em resoluções e declarações – como as adotadas 

pela Assembleia Geral da ONU, que impactam sobremaneira os rumos do direito internacional – se mostra 

uma tarefa bem mais complexa do que pode dar a entender a simples afirmação de sua natureza não vinculante. 

Esses documentos devem ser vistos como manifestação do processo de conscientização da sociedade 

internacional a respeito do caráter obrigatório de determinadas práticas (opinio juris sive necessitatis), podendo 

inclusive incentivar a produção futura de normas convencionais. Nesse sentido, ver: CASELLA, Paulo Borba; 

ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do. Manual de direito internacional público. 20 

ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 197-198; e SHAW. Malcolm N. International law. 6 ed. Nova York: 

Cambridge University Press, 2008, p. 117-118. 
28 O Pacto Internacional de 1966 sobre Direitos Civis e Políticos prevê, em seu artigo 24, a proteção da criança 

por parte de sua família, da sociedade e do Estado, além dos direitos ao registro de nascimento, ao nome e à 

nacionalidade. Já o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais determina, em seu artigo 10.3, a 

adoção de medidas especiais de proteção e assistência a todas as crianças e adolescentes, inclusive contra a 

exploração econômica e social. A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (o “Pacto de San José 

da Costa Rica”) repete no seu artigo 19 a redação do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos no tocante à proteção 

por parte de sua família, da sociedade e do Estado, determinando ainda, no artigo 27, a impossibilidade de 

suspensão dessa garantia. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981, em seu artigo18.3, 

obriga os Estados a assegurar a proteção dos direitos da criança, “tais como estipulados nas declarações e 

convenções internacionais”. Por fim, convém ressaltar que a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 

1950, já trouxe previsões relacionadas aos “interesses de menores”, como a restrição à publicidade dos 

julgamentos (artigo 6º) e a possibilidade de detenção com o propósito de “educar sob vigilância” (artigo 5º). 
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de 1959, foi o resultado de dez anos de negociações no seio de Grupo de Trabalho organizado 

pela antiga Comissão da ONU para os Direitos Humanos, iniciadas no Ano Internacional da 

Criança, em 1979.29 Trata-se do tratado de direitos humanos a ter recebido o maior número 

de ratificações e adesões já visto, contando hoje com 196 partes.30 A Convenção abriga 

grande parte dos direitos conferidos à criança nos instrumentos anteriores, e suas disposições 

devem ser aplicadas em consonância com os demais tratados de direitos humanos.31 

A Convenção de 1989 considera criança todo o ser humano com menos de dezoito 

anos de idade, excepcionando os casos em que a lei aplicável à criança determine que a 

maioridade seja alcançada antes (artigo 1). Estabelece de início que todos os direitos 

atribuídos pelo texto convencional devem ser assegurados pelos Estados contratantes sem 

distinção de qualquer natureza por conta de condição da criança, de seus pais, representantes 

legais ou familiares (artigo 2). Coloca o “interesse maior da criança” como princípio 

orientador das medidas relativas às crianças, sejam elas colocadas em prática por instituições 

públicas ou privadas (artigo 3.1). Obriga os Estados contratantes a garantir o respeito, por 

instituições, serviços e estabelecimentos de proteção da criança, de padrões de segurança e 

saúde, promovidos por autoridades competentes (artigo 3.3). 

Os Estados assumem o compromisso geral de assegurar o bem-estar da criança 

(artigo 3.2), cabendo a eles zelar pelo respeito dos diversos direitos anunciados na 

Convenção, dentre eles o direito à vida (artigo 6); ao registro de nascimento, ao nome e à 

nacionalidade (artigo 7); à liberdade de expressão (artigo 13), de pensamento, de consciência 

e de crença (artigo 14), de associação e reunião pacífica (artigo 15); à vida particular e à 

                                                 
29 A oposição entre os blocos capitalista e comunista por muito tempo obstaculizou tais trabalhos, que só foram 

concluídos quando a influência da União Soviética já se encontrava em declínio (ALBUQUERQUE, Catarina. 

Os Direitos da Criança: as Nações Unidas, a Convenção e o Comité. Gabinete de Documentação e Direito 

Comparado. Ministério Público de Portugal. Disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-

proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html, acessado em 28 de junho de 2015). 
30 Informação atualizada até 14 de novembro de 2016. O status da Convenção pode ser conferido em 

http://indicators.ohchr.org/ ou em https://treaties.un.org/. A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 

foi aberta para assinatura e ratificação ou acessão em 26 de janeiro de 1990, e entrou em vigor em 2 de setembro 

de 1990, nos termos do seu artigo 49. No Brasil, a Convenção, ratificada em 24 de setembro de 1990, foi 

promulgada por meio do Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. É curioso notar que os Estados 

Unidos, que participaram ativamente das negociações do texto convencional, tendo proposto a redação de 

diversos artigos e comentado cuidadosamente a de todos os demais, ainda não ratificaram a Convenção. Sobre 

a questão, ver: SCHERRER, James. L. The United Nations Convention on the Rights of the Child as Policy 

and Strategy for Social Work Action in Child Welfare in the United States. National Association of Social 

Workers, p. 11-22, 2012. 
31 Nesse sentido, Jacob Dolinger afirma haver “uma ponte permanente entre estas convenções sobre direitos 

humanos e a Convenção da Criança, no sentido de que os princípios estabelecidos e as regras determinadas 

naquelas terão, sempre que cabível, aplicação a esta” (DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado – A 

criança no Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 85). 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html
http://indicators.ohchr.org/
https://treaties.un.org/
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proteção de sua honra e reputação (artigo 16); ao acesso à informação (artigo 17); à educação 

(artigos 18, 28 e 29); à proteção contra todas as formas de violência física ou mental, abuso 

ou tratamento negligente (artigo 19); ao melhor padrão possível de saúde (artigos 24 e 25); 

à previdência social (artigo 26); a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento (artigo 

27); e ao descanso, ao lazer, à recreação e à participação na vida cultural e artística (artigo 

31). À criança de origem indígena ou pertencente a minoria étnica, religiosa ou linguística, 

é assegurado o direito a ter sua própria cultura (artigo 30). 

Esses compromissos devem ser desempenhados com respeito aos direitos e deveres 

dos pais ou de outras pessoas legalmente responsáveis pelo desenvolvimento da criança 

(artigos 3.2 e 5). A criança tem o direito à preservação de suas relações familiares (artigo 8) 

e, na medida do possível, a conhecer seus pais e ser cuidada por eles (artigo 7.1). A separação 

da criança de seus pais contra a vontade destes só é permitida quando necessária ao interesse 

maior da criança (por exemplo, em caso de maus-tratos ou descuido pelos pais, ou em caso 

de separação do casal), desde que haja previsão legal e possibilidade de revisão judicial, com 

respeito ao devido processo legal (artigos 9.1 e 9.2). É conferida à criança privada temporária 

ou permanentemente do convívio familiar o direito à proteção e assistência especiais do 

Estado (artigo 20). O sistema de adoção, se colocado em prática pelo Estado contratante em 

questão, deve se dar sempre em respeito às leis existentes e orientado pelo interesse maior 

da criança (artigo 21). Deve ser assegurado o pagamento de pensão alimentícia por pessoa 

financeiramente responsável pela criança, inclusive pela assinatura de acordos internacionais 

(artigo 27.4). 

Destaca-se em importância para o presente trabalho a previsão do artigo 11, segundo 

a qual os Estados contratantes se comprometem a tomar medidas para combater a 

transferência ilegal de crianças para o exterior, assim como sua retenção ilícita fora de seu 

país. O texto convencional prevê expressamente o direito da criança separada de um ou 

ambos os pais, inclusive pelo fato de estes residirem em Estados diferentes, de manter 

“relações pessoais e contato direto” com eles, excepcionando os casos em que isso for 

prejudicial ao seu maior interesse (artigo 9.3 e 10.2). A liberdade de expressão da criança se 

manifesta em qualquer processo judicial ou administrativo que envolva assuntos a ela 

relacionados, devendo ser-lhe proporcionada a oportunidade de ser ouvida, e devendo sua 

opinião ser considerada em função de sua idade e maturidade (artigo 12). 
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A criança considerada refugiada pelo direito internacional e interno aplicável, ou que 

tente obter tal condição, deve receber a proteção e a assistência humanitária adequadas, 

devendo ser assegurada, quando possível, sua reunião com a família (artigo 22). Em relação 

às crianças portadoras de deficiências físicas ou mentais, é-lhes assegurado o direito a 

cuidados especiais, de acordo com os recursos disponíveis, que lhe garantam sua dignidade, 

favoreçam sua autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade (artigo 23). 

Os Estados contratantes se obrigam a combater quaisquer formas de exploração da 

criança prejudiciais ao seu bem-estar (artigo 36), sendo determinada a tomada de medidas 

especificamente voltadas à sua proteção contra trabalhos nocivos ao seu desenvolvimento 

(artigo 32), o uso ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas (artigo 33), todas as formas de 

exploração e abuso sexual (artigo 34) e o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças (artigo 

35). 

A Convenção obriga os Estados contratantes a proteger a criança contra a tortura ou 

outros tratamentos e, em caso de privação de liberdade, a respeitar o devido processo legal, 

a garantir o acesso rápido a assistência jurídica e a considerar suas necessidades especiais, 

sendo vedada a imposição de pena de morte ou de prisão perpétua sem possibilidade de 

livramento (artigo 37). É assegurada a proteção prioritária das crianças afetadas por conflitos 

armados (artigo 38). Os Estados se comprometem a estimular a recuperação e a reintegração 

social de toda a criança vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso; tortura 

ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; ou conflitos armados 

(artigo 39). A criança sobre quem se alegue ter infringido lei penal deve ter sua reintegração 

e seu desempenho construtivo na sociedade promovidos, sendo-lhe assegurados diversos 

direitos de natureza processual (artigo 40). 

Em diversas passagens, a Convenção reconhece na cooperação internacional 

mecanismo necessário à promoção de seus objetivos – como ao tratar da transferência ilícita 

de criança para o exterior (artigo 11.2), da adoção internacional (artigo 21, “e”) e do 

pagamento de pensão alimentícia (artigo 27.4), em que a adesão a acordos internacionais 

sobre essas matérias é reconhecida como uma das medidas a serem tomadas pelos Estados 

contratantes. O texto convencional deixa claro que nenhuma de suas previsões deve obstar 

disposições mais vantajosas à realização dos direitos da criança encontradas no direito 

internacional ou no direito interno dos Estados (artigo 41). 
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Além de estabelecer as obrigações acima descritas, a Convenção também determinou 

a criação do Comitê para os Direitos da Criança, incumbido de acompanhar o progresso no 

cumprimento dos dispositivos convencionais pelos Estados contratantes (artigo 43). Esses 

últimos se comprometem a apresentar periodicamente relatórios sobre as medidas que 

tenham adotado para a efetivação dos direitos da criança (artigo 44). 

Existem hoje três Protocolos Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança 

de 1989. Os dois primeiros foram assinados em 25 de maio de 2000 - um relativo a conflitos 

armados e o outro referente ao tráfico, prostituição e pornografia infantis. O Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à 

prostituição infantil e à pornografia infantil32 tem por objetivo ampliar e reforçar a proteção 

conferida pela Convenção de 1989 diante de situações de ameaça à criança que crescem 

significativamente na sociedade internacional contemporânea. O Protocolo determina a 

criminalização integral das práticas a que se refere, bem como a cooperação entre os Estados 

para seu combate.  

Por sua vez, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança 

relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados33 tem por meta estabelecer 

parâmetros mínimos de proteção da criança em caso de conflito armado, devendo o Estado 

assegurar que menores de dezoito anos não participem diretamente das hostilidades nem 

sejam recrutados de maneira compulsória pelas forças armadas, além de adotar as medidas 

possíveis para evitar que sejam recrutados por grupos armados distintos das forças armadas. 

Já o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao 

procedimento de apresentação de comunicações, assinado em 19 de dezembro de 2011,34 

cria o direito de petição ao Comitê para os Direitos da Criança, para particular ou grupo de 

particulares (ou em nome destes) que afirme ser vítima de violação estatal dos direitos 

anunciados na Convenção de 1989 ou em algum de seus Protocolos Facultativos do qual o 

Estado em questão seja parte. 

                                                 
32 O Protocolo entrou em vigor em 18 de janeiro de 2002, tendo sido assinado pelo Brasil em 6 de setembro de 

2000 e ratificado em 27 de janeiro de 2004. Sua promulgação em território nacional se deu pelo Decreto nº 

5.007, de 8 de março de 2004. 
33 O Protocolo entrou em vigor em 12 de fevereiro de 2002, tendo sido assinado pelo Brasil em 6 de setembro 

de 2000 e ratificado em 27 de janeiro de 2004. Sua promulgação em território nacional se deu pelo Decreto nº 

5.006, de 8 de março de 2004. 
34 O Protocolo entrou em vigor em 14 de abril de 2014, tendo sido assinado pelo Brasil em 28 de fevereiro de 

2012. 
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Também no âmbito regional foram concebidos instrumentos voltados ao 

reconhecimento dos direitos da criança. A Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-estar da 

Criança foi adotada pela antiga Organização da Unidade Africana (atual União Africana) em 

1990, tendo entrado em vigor em 1999, apresentando amplitude temática semelhante à da 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Em 1996, o Conselho da Europa adotou a 

Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança, em vigor desde 2000, esta 

mais focada em regular as medidas de natureza processual hábeis a efetivar os direitos da 

criança. 

Por fim, merece menção o Estatuto de Roma de 1998, responsável por estabelecer o 

Tribunal Penal Internacional, que, em busca de seu objetivo de combater a impunidade de 

responsáveis por crimes de guerra, crimes de genocídio e contra a humanidade, incluiu em 

sua jurisdição crimes de significativa importância para o tema da proteção da criança, como 

a violência sexual e a prostituição forçada, o recrutamento de crianças com menos de quinze 

anos de idade e a proteção prioritária de escolas e hospitais. A jurisdição do Tribunal não 

alcança pessoas que, à data da alegada prática do crime, não tenham completado dezoito 

anos.35 

 

1.3. O IMPACTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA NO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

1.3.1. ASPECTOS GERAIS SOBRE O DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO 

O direito internacional privado é tradicionalmente concebido como o ramo jurídico 

voltado a solucionar conflitos decorrentes de relações jurídicas, em geral de caráter privado, 

que estão conectadas a dois ou mais sistemas jurídicos nacionais, e por isso são chamadas 

“multiconectadas” ou “plurilocalizadas”. Buscando solucionar as controvérsias, o direito 

internacional privado indica (i) o ordenamento cujas leis lhe são aplicáveis, (ii) a jurisdição 

competente para resolver tais controvérsias e ainda (iii) as regras referentes à cooperação 

entre as autoridades de diferentes Estados para esse mesmo fim.36 

                                                 
35 Conforme o artigo 26 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 
36 Sobre a pluralidade de objetos do direito internacional privado no século XXI, ver: CARVALHO RAMOS, 

André de. O Direito Internacional Privado e seus Desafios. In: CARVALHO RAMOS, André de (Org.). Direito 

Internacional Privado: Questões controvertidas. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 1-5; e CARVALHO 

RAMOS, André de; GRAMSTRUP, Erik F. Comentários à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

São Paulo: Saraiva, 2016, p. 115-117. 
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Tais soluções promovem a circulação de direitos e obrigações entre os Estados, que 

aceitam que fatos transnacionais com vínculos com ordenamento estrangeiro sejam 

regulados, de forma direta ou indireta, por direito estrangeiro. Tem-se a aplicação direta do 

direito de outro Estado quando são utilizadas as próprias leis estrangeiras para solucionar 

litígios envolvendo relações plurilocalizadas. A aplicação indireta, por sua vez, ocorre pela 

colaboração com ato oriundo de jurisdição estrangeira, constituído com base no direito 

daquele ou de um terceiro país. 

O desenvolvimento tecnológico e o consequente crescimento do fluxo de 

informações, bens e pessoas, nutriram um progressivo aumento no número de relações 

privadas transnacionais, fazendo crescer a relevância da disciplina, bem como a 

interdependência entre os Estados para a correta aplicação de suas normas internas. É esse 

cenário de internacionalização da vida privada que fomenta a evolução das regras do direito 

internacional privado e de seus métodos. 

 

1.3.1.1. PLURALISMO DE MÉTODOS 

Direcionado que é à resolução do conflito entre ordenamentos jurídicos nacionais, o 

direito internacional privado tem na existência de uma pluralidade de Estados soberanos um 

pressuposto evidente e necessário.37 Assim, foi a consolidação dos Estados nacionais e, 

consequentemente, de seus ordenamentos jurídicos internos que permitiu que ocorresse, ao 

longo do século XIX, a codificação38 interna de regras de direito internacional privado em 

diversos países.39 Esse processo serviu de contexto para o surgimento da doutrina moderna 

                                                 
37 Pierre Lalive apresenta como pressupostos do direito internacional privado (i) a existência do Estado 

soberano, legislador, julgador e administrador, fonte direta do direito, do qual se extrai a ideia de 

“territorialização do direito”; (ii) a existência de relações internacionais de indivíduos, ou transnacionais, 

diversas das interestatais; e (iii) a admissão do gozo de direitos por estrangeiros, que inclui minimamente o 

reconhecimento da capacidade civil (LALIVE, Pierre. Tendances et méthodes en droit international privé 

(Cours général). Recueil des Cours, v. 155, 1977, p. 15-16). 
38 Bernard Audit explica que o termo codificação se refere ao resultado dos esforços em reunir, de maneira 

ordenada, os princípios e regras aplicáveis a determinada matéria, em uma lei particular ou em um código mais 

genérico, de modo a conferir segurança e previsibilidade às relações jurídicas. Para o autor, o termo pode ser 

aplicado até mesmo aos Restatements of Conflict of Laws norte-americanos, ainda que concebidos em um 

sistema jurídico de common law. Sobre os primórdios da codificação estatal de regras de direito internacional 

privado, ver: AUDIT, Bernard. Le droit international privé en quête d’universalité. Recueil des Cours, v. 305, 

2003, p. 36-44. 
39 Por sua influência, deve-se citar aqui as codificações civis de França (1804), Itália (1865) e Alemanha (1896). 
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da disciplina, fundada, sobretudo, nas teorias dos juristas Joseph Story e Friedrich Carl von 

Savigny.40 

Ao juiz norte-americano Joseph Story é atribuída a autoria da expressão “direito 

internacional privado”, cunhada em seu “Commentaries on the Conflict of Laws and 

Domestic in Regard to Contracts Rights and and Especially in regard to Marriages Divorces 

Wills and Judgments” (1834). Nele, Story defende, com base na soberania estatal e na 

igualdade entre as nações, que a aplicação da lei estrangeira se dá em respeito ao princípio 

da “comity of nations” (“comitas gentium”), ou seja, fundada no consentimento voluntário 

do Estado, se em conformidade com seus princípios próprios.41 

Por sua vez, o professor alemão Friedrich Carl von Savigny, no oitavo e último 

volume de sua obra “Sistema de direito romano atual” (“System des heutigen Romischen 

Rechts”, 1839-49), defende a identificação da sede de uma relação jurídica plurilocalizada 

como a chave para a escolha da lei a ela aplicável, de forma a garantir harmonia entre as 

possíveis decisões dadas por órgãos de diferentes jurisdições estatais. O autor concebe uma 

“comunidade jurídica dos povos”, na qual o conflito de leis seria decidido da mesma forma 

por todos os Estados.42  

A história moderna do direito internacional privado baseou-se, assim, na soberania 

territorial e na busca por harmonia nas decisões dadas pelos Estados nos casos de conflito 

de leis, de forma a garantir previsibilidade e segurança às relações jurídicas, realizando a 

justiça a partir do princípio da igualdade formal. Analisando os métodos de solução de casos 

                                                 
40 As origens das regras de direito internacional privado, é claro, são muito mais antigas. Uma compreensão 

mais profunda do funcionamento do direito internacional privado exige o cuidadoso estudo de sua história, 

assim como em qualquer outra disciplina jurídica. Como sintetiza Henri Batiffol, “l’intelligence du droit passe 

par la conaissance de sa genèse historique”. Contudo, esse estudo não participa do objeto do presente trabalho. 

Sobre a evolução dos sistemas de solução para conflito de leis, ver: DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. 

Direito internacional privado: parte geral e processo internacional. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 23 

e ss. 
41 STORY, Joseph. Commentaries on the Conflict of Laws and Domestic in regard to Contracts Rights and 

Especially in regard to Marriages Divorces Wills and Judgments. 5 ed. Boston: Little, Brown and Company, 

1857, p. 40 e 44-45. 
42 Savigny defende, por exemplo, a adoção do critério do domicílio como “princípio universal” para 

determinação do estatuto pessoal. Para o autor, a aplicação do direito estrangeiro não deve ser entendida como 

resultado de generosidade ou arbitrariedade, o que geraria insegurança jurídica, mas como o rumo natural do 

desenvolvimento normativo, em direção à formação de uma “comunidade jurídica entre Estados 

independentes”. Em obediência ao princípio da igualdade, identificado como tendência irrefutável do direito 

moderno, uma determinada relação jurídica merece ser julgada da mesma forma em qualquer jurisdição a que 

esteja submetida. Nesse sentido, o autor reconhece a importância da celebração de tratados voltados à 

implementação desse sistema comum de regras relativas ao conflito de leis (SAVIGNY, Friedrich Carl von. 

Sistema do Direito Romano Atual – Volume VIII. Trad. Ciro Mioranza. Ijuí: Unijuí, 2004, p. 47-52, 107). 
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plurilocalizados oferecidos pelo direito internacional privado moderno, o holandês Josephus 

Jitta (“La méthode du droit international privé”, 1890) identificou dois campos bem 

definidos: o método individual, incorporado no direito interno dos Estados, e o método 

universal, desenvolvido em conjunto pelos Estados, por meio da celebração de tratados.43  

Modernamente, o direito internacional privado interno dos Estados, grandemente 

influenciado pelas lições de Savigny, deu grande prevalência ao método conflitual, 

correspondente à técnica das regras bilaterais de conexão. 44 A regra de conexão identifica 

na relação plurilocalizada um elemento que a vincule a um determinado ordenamento 

jurídico estatal, que, então, é instado pela regra a reger aquela situação jurídica.45 Em sua 

concepção clássica, essa regra de conexão tem caráter fixo, inflexível, voltada que é a uma 

solução indireta, neutra e abstrata do conflito de leis, indiferente ao resultado concreto.46 Ao 

abrigá-la, o ordenamento já dispõe da solução para o conflito antes mesmo do surgimento 

da situação plurilocalizada, atendendo aos anseios de previsibilidade e segurança jurídica da 

cultura jurídica moderna. 

No início do século XX, contudo, esse modelo passou a receber críticas, sobretudo 

pela doutrina norte-americana, que argumentava que a aplicação de regras de conexão 

rígidas e pré-determinadas não demonstrava preocupação suficiente com o resultado 

                                                 
43 Jitta, nesse sentido, resgata a ideia de Savigny de uma comunidade jurídica dos povos, reconhecendo a tarefa 

dos Estados de, em conjunto, assegurar o reinado do direito nas relações privadas, mediante a elaboração de 

regras aplicáveis a toda a humanidade (DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional 

privado: parte geral e processo internacional. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 43-44). Henri Batiffol 

explica que os ressentimentos deixados pela Primeira Guerra Mundial encorajaram sentimentos nacionalistas 

que levaram à valorização do método individual, em detrimento do método universal. BATIFFOL, Henri. Le 

pluralisme des méthodes en droit international privé. Recueil des Cours, v. 139, p. 75-147, 1973, p. 80. 
44 Contudo, segundo Andreas Bucher, a concepção clássica das regras de conexão, empregadas nas 

codificações do século XIX, escapou à natureza universalista do “método savignista”, se tornando um método 

puramente formal, conformado pelo positivismo jurídico predominante à época (BUCHER, Andreas. La 

dimension sociale du droit international privé. Recueil des Cours, v. 341, 2009, p. 48-54). Henri Batiffol explica 

que os ressentimentos deixados pela Primeira Guerra Mundial encorajaram sentimentos nacionalistas e levaram 

à valorização do método individual em detrimento do método universal (BATIFFOL, Henri. Le pluralisme des 

méthodes en droit international privé. Recueil des Cours, v. 139, p. 75-147, 1973, p. 80). 
45 As regras bilaterais de conexão apresentam como elementos essenciais: (i) a natureza indireta, visto que não 

prescreve diretamente uma solução para a questão jurídica tratada, mas tão somente indica-lhe a lei a ser 

aplicada; e (ii) o caráter bilateral, que deriva do fato de que a regra apenas identifica um elemento de conexão 

na relação jurídica, que pode ser encontrado tanto no ordenamento interno como em um ordenamento 

estrangeiro, sem favorecimento de qualquer deles. Sobre esse “processo de conexão” (“procédé de 

rattachement”), ver: LALIVE, Pierre. Tendances et méthodes en droit international privé (Cours général). 

Recueil des Cours, v. 155, 1977, p. 101 e ss. 
46 Como ressalta Dolinger, essa inflexibilidade só era abalada por circunstâncias impeditivas da aplicação das 

regras de conexão, expressamente previstas pelo ordenamento jurídico interno, como é o caso dos tradicionais 

princípios do reenvio, da ordem pública, da fraude à lei e dos direitos adquiridos (DOLINGER, Jacob. A 

evolução do direito internacional no século XX. In: MENEZES DIREITO, Carlos Alberto (Org.). Estudos em 

homenagem ao Prof. Caio Tácito. Rio de Janeiro: Renovar, p. 335-348, 1997, p. 336). 
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concreto da solução dada ao conflito de leis.47 A chamada Revolução Americana colocou os 

objetivos pretendidos pelas regras materiais do foro como ponto de partida para a 

determinação da lei aplicável a uma determinada questão jurídica plurilocalizada, 

verificando se a lei estrangeira indicada garantiria o melhor resultado prático.48 Propôs, 

assim, um método indireto, mas de natureza substancial e comparativo, em que caberia ao 

arbítrio do juiz verificar a justiça da solução dada por uma regra de conexão, tendo o 

ordenamento jurídico interno como parâmetro.49 Embora a repercussão desse método na 

Europa tenha sido majoritariamente negativa, principalmente por conta da insegurança 

jurídica gerada por sua aplicação, ele serviu para desencadear, também neste continente, uma 

reavaliação dos princípios tradicionais do direito internacional privado.  

O que se percebeu foi uma tendência geral de “materialização” do direito 

internacional privado, marcada pela adoção de regras voltadas a dar-lhe maior flexibilidade 

e garantir determinados resultados materiais.50 A tradicional divisão entre o método 

individual e o método universal proposta por Jitta não mais bastava para regular a crescente 

complexidade e a especificidade das relações transnacionais, o que levou à consolidação do 

pluralismo de métodos que hoje caracteriza a disciplina.51 

Integra o processo de materialização do direito internacional privado a importância 

adquirida pelo método direto, referente à uniformização de regras materiais, diretamente 

aplicáveis às relações jurídicas plurilocalizadas, ao invés de tão somente indicar-lhes a lei 

regente. O método direto ganhou espaço com o amadurecimento dos processos de integração 

regional, particularmente na Europa, que propiciaram uma multiplicação das situações 

                                                 
47 RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. pp. 240-243. 
48 O artigo de David Cavers, “A critique of the Choice-of-law Problem” (1933), é considerado o grande marco 

dessa abordagem, que encontrou grande expressão nas decisões da justiça norte-americana, tendo adquirido 

especial repercussão o caso Babcock v. Jackson (1963). 
49 VISCHER, Frank. General course on private international law. Recueil des Cours, v. 232, p. 9-255, 1992, p. 

44-45. 
50 JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours, 

vol. 251, 1995, p. 44-47. 
51 A noção de um pluralismo de métodos no direito internacional privado era identificada já em 1973 por Henri 

Batiffol. Para o autor francês, os fatores que provocaram a rediscussão dos métodos da disciplina foram (i) a 

proliferação das relações internacionais, com contato mais frequente entre os países e o correspondente 

surgimento de novos problemas e desenvolvimento da jurisprudência; e (ii) o desenvolvimento do papel do 

Estado, marcado por uma intervenção crescente nas relações privadas, e a consequente mitigação da distinção 

entre direito público e privado (BATIFFOL, Henri. Le pluralisme des méthodes en droit international privé. 

Recueil des Cours, v. 139, p. 75-147, 1973, p. 79-84). 
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transnacionais e estabeleceram um ambiente de confiança para os esforços de uniformização 

das regras a elas aplicáveis. 

Outra manifestação da materialização das regras de direito internacional privado é o 

desenvolvimento da doutrina das “leis de aplicação imediata” ou “necessária” (“lois de 

police”), regras essenciais do ordenamento jurídico interno que, por exprimirem interesses 

considerados superiores por aquele ordenamento, não poderiam ter sua aplicação afastada 

pela regra de conexão.52 Esse status especial é conferido sobretudo a regras direcionadas à 

proteção de grupos sociais considerados em situação de vulnerabilidade, como o das 

crianças, dos consumidores em relação aos comerciantes e dos trabalhadores em relação aos 

empregadores. 

Questão que ganha destaque nessa nova fase do direito internacional privado é o 

conflito de jurisdições. Essa evolução é reflexo da crescente percepção a respeito da 

influência indireta que a escolha da jurisdição à qual é submetida uma determinada situação 

transnacional pode ter no resultado material do caso em questão. No mesmo sentido, 

concede-se maior atenção às consequências materiais do reconhecimento e da execução de 

decisões estrangeiras. O desenvolvimento da cooperação jurídica internacional, tema que 

será tratado mais adiante, compõe esse cenário de crescente dedicação ao conflito de 

jurisdições. 

Erik Jayme53 reconhece no pluralismo de métodos do direito internacional privado 

um indicativo de superação da cultura jurídica moderna, marcada por uma razão jurídica 

única e exata, sob a qual se consolidou o direito internacional privado tradicional.54 O 

tradicional método conflitual indireto, cujas regras se limitam a estabelecer um critério de 

escolha da lei aplicável à situação plurilocalizada, se preocupa primordialmente em garantir 

um alto grau de previsibilidade e segurança às relações jurídicas, e assim se mostra alinhado 

                                                 
52 A concepção da noção de leis de aplicação imediata é atribuída a Phocion Francescakis, que cunhou o termo 

em seu artigo “Quelques précisions sur les <<lois d’application immédiate>> et leurs rapports avec les règles 

de conflits de lois” (1966). Nesse sentido: BUCHER, Andreas. La dimension sociale du droit international 

privé. Recueil des Cours, v. 341, 2009, p. 61 e ss. 
53 JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours, 

vol 251, 1995, p. 36-37, 42-44, 56-57. 
54 Para os defensores do pós-modernismo jurídico, o pensamento jurídico moderno foi constituído a fim de 

permitir uma construção axiomática do ordenamento jurídico, tido como o único meio válido e legítimo de 

regulação social. Essa lógica simples e sólida data da constituição dos Estados modernos, tendo servido para 

legitimar a ordens jurídicas recém-constituídas. Sobre o questionamento dos elementos do paradigma moderno 

pela abordagem pós-moderna, ver: ARNAUD, André-Jean. O direito entre modernidade e globalização. Rio 

de Janeiro: Renovar, 1999. pp. 201-221. Sobre os fundamentos de um direito internacional pós-moderno, ver: 

CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos e perspectivas do Direito internacional pós-moderno. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 101, p. 433-466, 2006. 
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à lógica jurídica moderna. Por sua vez, a admissão da insuficiência desse método para regular 

de forma satisfatória e justa as situações transnacionais, e a consequente exigência de uma 

pluralidade de alternativas jurídicas, atentas à efetiva realização da justiça no caso concreto, 

se alinham com a complexidade e a multiplicidade de lógicas e racionalidades jurídicas 

propagadas pela abordagem pós-moderna do direito. 

Esse pluralismo do direito internacional privado contemporâneo não se atém aos seus 

métodos, mas alcança também seus atores e suas fontes. É evidente a transformação do papel 

do Estado, tradicionalmente detentor do poder exclusivo de dizer e aplicar o direito, e cada 

vez menos capaz de exercer sozinho essa função. Os fluxos transnacionais de informações, 

bens e pessoas tornam as relações sociais mais complexas de modo geral, e, paralelamente 

ao direito estatal, acabam por se consolidar instâncias supra e infra estatais de regulação 

social, compondo um processo de descentralização da produção normativa.55 Na conjuntura 

contemporânea, o direito estatal assume novas funções, adaptadas às especificidades de 

nosso tempo. Isso significa dizer que, diante da pluralização das fontes de regulação social, 

cabe ao Estado coordená-las, de forma a garantir uma maior efetividade no plano nacional.56 

Nesse sentido, Charalambos Pamboukis identifica a emergência de uma nova governança 

das relações transnacionais privadas, e ressalta a importância que a cooperação adquire para 

a realização dos objetivos do direito internacional privado.57 

Andreas Bucher58 adverte para o risco de que o pluralismo ocasione, no direito 

internacional privado, uma “complexidade inútil”, e pontua a necessidade de que os 

diferentes métodos sejam colocados em uma relação funcional de coerência, que evidencie 

                                                 
55 Diante de um contexto global de relações cada vez menos centradas e restritas à figura do Estado, surgiram 

questionamentos quanto ao termo “internacional”, visto como relacionado à tradicional natureza estatal da 

produção normativa. Em sua obra de 1965, Philip Jessup adotou a expressão “direito transnacional” para fazer 

referência a toda e qualquer norma que regule situações que transcendam as fronteiras nacionais (“situações 

transnacionais”), isto é, todo e qualquer direito responsável por regular a “comunidade mundial inter-

relacionada”, e não apenas aquele de origem estatal (JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Trad. Carlos 

Ramires Pinheiro da Silva. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1965, pp. 11-13). O direito transnacional de 

Jessup se mostra semelhante à noção de “droit intersocial” utilizada por George Scelle para se referir ao direito 

responsável por reger as relações que ultrapassam o limite de uma sociedade estatal (SCELLE, George. Précis 

de droit des gens. Paris: Recueil Sirey, 1932, v. 1, pp. 30-32). 
56 Sobre a função do Estado na regulação social diante do processo de globalização: ARNAUD, André-Jean. 

O direito entre modernidade e globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. pp. 173-193. 
57 Conclui Pamboukis que “on a de plus en plus besoin de processus au lieu de normes”. PAMBOUKIS, 

Charalambos P. Droit international privé holistique: droit uniforme et droit international privé. Recueil des 

Cours, v. 330, 2007, p. 340-341, 417-418. 
58 BUCHER, Andreas. La dimension sociale du droit international privé. Recueil des Cours, v. 341, 2009, p. 

95. 
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a pertinência de cada um deles. Daí a necessidade de parâmetros hermenêuticos, que será 

analisada mais adiante. 

 

1.3.1.2. A FORÇA EXPANSIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

Aspecto fundamental da evolução do direito internacional privado é a centralidade 

adquirida pela temática dos direitos humanos. A consolidação do direito internacional dos 

direitos humanos permitiu que esses direitos fossem sendo gradativamente assimilados pelos 

sistemas jurídicos nacionais, seja pela incorporação de tratados de direitos humanos, seja 

pelo reconhecimento de direitos e garantias fundamentais do indivíduo em seus textos 

constitucionais.59 A força expansiva dos direitos humanos, é claro, não excetuou as regras 

do direito internacional privado, para o qual, como para todos os demais ramos jurídicos, a 

proteção do ser humano assumiu a posição de objetivo prioritário. 

A consideração da proteção de direitos humanos na resolução de questões 

transnacionais representa um importante elemento da dita materialização da disciplina, e ao 

mesmo tempo um fundamento desse processo. Encontra-se referência aos direitos humanos 

em praticamente todos os instrumentos recentes de direito internacional privado, direta ou 

indiretamente.60 Não se coaduna com essa nova realidade a mera operação do tradicional 

método indireto de resolução de conflitos de leis, de regras de conexão formais, rígidas e 

neutras, indiferentes ao resultado concreto alcançado por sua aplicação.61 O pluralismo de 

métodos, com a recepção de regras materiais e flexíveis para orientar a aplicação do direito 

estrangeiro, serve para adequar o direito internacional privado à sua nova função de 

promoção dos direitos humanos. 

A superioridade exercida pelos direitos humanos nos ordenamentos jurídicos 

nacionais exige sua aplicabilidade integral, direta e imediata na decisão dos casos concretos, 

                                                 
59 Na América Latina, essa constitucionalização de direitos humanos formulados internacionalmente pode ser 

percebida no período de redemocratização das últimas décadas do século XX, que se seguiu ao 

desmantelamento de regimes ditatoriais que haviam se estabelecido em diversos países (ARAUJO, Nadia de. 

Direito internacional privado: teoria e prática brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 13-14). 
60 Nesse sentido, o artigo 20 da Convenção da Haia de 1980, que adiante será analisado de forma mais 

detalhada, admite a recursa do retomo da criança quando “não for compatível com os princípios fundamentais 

do Estado requerido com relação à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”. 
61 Sobre a insuficiência das regras de direito internacional privado de natureza meramente conflitual, diante da 

crescente importância adquirida pela temática da proteção de direitos humanos, ver: CARVALHO RAMOS, 

André de. O Direito Internacional Privado e seus Desafios. In: CARVALHO RAMOS, André de (Org.). Direito 

Internacional Privado: Questões controvertidas. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 1-5. 
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e sua interpretação deve se dar sempre em favor do indivíduo (“pro homine”). Contudo, esse 

critério comumente se mostra insuficiente para resolver o conflito concreto, já que há sempre 

uma pluralidade de direitos humanos em jogo, muitas vezes em situação de colisão, cabendo 

ao aplicador do direito decidir qual prevalecerá. Desse modo, a simples afirmação da 

submissão do direito internacional privado à doutrina dos direitos humanos não basta para 

dar sistematicidade à proteção desses direitos quando da aplicação do direito estrangeiro.62 

O tradicional princípio da ordem pública, orientado a impedir que a concessão de 

efeitos a norma estrangeira ocasione uma ofensa aos valores inafastáveis de um determinado 

ordenamento jurídico nacional, serve como porta natural para a consideração dos direitos 

humanos na aplicação do direito internacional privado.63 Com a centralidade adquirida pelos 

direitos humanos nos ordenamentos jurídicos nacionais, os direitos e garantias fundamentais 

passam a impor um padrão hermenêutico vinculante à determinação do conteúdo do 

princípio. 

Apesar de ser rotineira a referência ao princípio da ordem pública em regras internas 

e internacionais de direito internacional privado,64 nenhuma dessas regras apresenta uma 

definição precisa quanto ao seu conteúdo.65 Uma análise da aplicação do instituto mostra 

que tal conteúdo é marcado justamente pela relatividade, instabilidade e variabilidade no 

                                                 
62 Insta trazer a lição de André de Carvalho Ramos, que afirma: “[É] um truísmo a afirmação da necessidade 

do Direito Internacional Privado respeitar os direitos humanos, pois todo o ordenamento jurídico internacional 

– e nacional – deve respeito a essa nova centralidade.” (CARVALHO RAMOS, André de. Direito internacional 

privado e seus aspectos processuais: a cooperação jurídica internacional. In: CARVALHO RAMOS, André 

de; MENEZES, Wagner (Org.). Direito internacional privado e a nova cooperação jurídica internacional. Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 4-5). Sobre a interpretação dos direitos humanos e o desgaste e a 

inoperância do critério interpretativo pro homine diante de uma situação de direitos em colisão, ver: 

CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 99-106. 
63 Desenvolvendo as lições de Savigny, Charles Brocher, em seu “Nouveau traité de droit international privé” 

(1876), foi pioneiro ao utilizar a expressão “ordem pública” para se referir à limitação da extraterritorialidade 

de leis estrangeiras. Todavia, há registros anteriores da ideia de proteção de institutos do foro diante da 

aplicação de direito estrangeiro, por meio de outras denominações, como a qualificação dos estatutos como 

“odiosos” ou “permissivos” pelas escolas estatutárias. Ver sobre o surgimento do conceito de ordem pública 

em: DOLINGER, Jacob. A evolução da ordem pública no direito internacional privado: tese apresentada à 

Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para o concurso à Cátedra de Direito 

Internacional Privado. Rio de Janeiro: Gráfica Luna, 1979, p. 59-66. Também: VALLADÃO, Haroldo. Direito 

internacional privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Universitária Freitas Bastos, 1971, p. 493-499. 
64 No direito brasileiro, o princípio da ordem pública encontra-se positivado no artigo 39 do novo Código de 

Processo Civil, no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942, que 

teve sua ementa alterada pela Lei 12.376/2010), no artigo 781 do Código de Processo Penal e no artigo 216-F 

da Emenda Regimental nº 18/2014 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em tratados assinados pelo 

governo brasileiro. O artigo 17 da LINDB dispõe: “As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 

declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública 

e os bons costumes”. 
65 Exceção é a previsão trazida pelo artigo 4º do Código Bustamante de 1928 de que “preceitos constitucionais 

são de ordem pública internacional”. 
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tempo e no espaço.66 Uma vez que cabe ao julgador decidir quanto à admissibilidade do 

direito estrangeiro, conclui-se que o princípio da ordem pública o investe de considerável 

grau de discricionariedade. Por isso, a percepção da ordem pública como um princípio de 

aplicação excepcional é vista como atitude necessária diante da amplitude que pode alcançar 

e da severidade de seus efeitos.67  

Além disso, sem um método interpretativo bem estabelecido, a utilização da 

gramática dos direitos humanos pode disfarçar razões escusas para a recusa de aplicação do 

direito estrangeiro. A aplicação de leis e atos emanados do próprio ordenamento interno 

oferece ao juiz maior segurança e conforto, o que pode influenciar sua decisão quanto à 

aceitabilidade do direito estrangeiro, ameaçando o mais básico objetivo do direito 

internacional privado, que é a realização de justiça no ambiente transnacional.68 Além disso, 

outras dificuldades inerentes à aplicação do direito estrangeiro também podem desincentivá-

la, como o desconhecimento quanto ao seu conteúdo.69 

                                                 
66 Por esse motivo, a doutrina, ao se debruçar sobre a árdua tarefa de conceituar a ordem pública, sempre 

mostrou predileção por definições mais amplas e abstratas, que abrigassem a maior diversidade possível de 

institutos jurídicos. Conclui Jacob Dolinger na investigação que promove em sua tese de Cátedra: “O que 

parecia ser a ordem pública em meados do século passado deixara de refletir a realidade jurídico-internacional 

poucas décadas mais tarde, e a noção que parece satisfazer os juristas de um país, não contenta os de uma nação 

vizinha”. (DOLINGER, Jacob. A evolução da ordem pública no direito internacional privado: tese apresentada 

à Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para o concurso à Cátedra de Direito 

Internacional Privado. Rio de Janeiro: Gráfica Luna, 1979, p. 3). O próprio Dolinger oferece conceito bastante 

aberto, afirmando se tratar de um princípio que consiste no “reflexo da filosofia sócio-político-jurídica de toda 

a legislação, que representa a moral básica de uma nação e que protege as necessidades econômicas do Estado”, 

podendo ser aferido “pela mentalidade e sensibilidade médias de determinada sociedade em determinada 

época” (DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado: parte geral e processo 

internacional. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 442). 
67 Essa natureza excepcional é sublinhada por Haroldo Valladão ao conceituar a ordem pública: VALLADÃO, 

Haroldo. Direito internacional privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Universitária Freitas Bastos, 1971, p. 

492. 
68 Vale trazer a lição de Nadia de Araujo: “Não aplicar a regra de DIPR, que remete ao direito estrangeiro, em 

favor da lei local – sem justificativa aparente dentro das exceções já previstas no método conflitual (leis 

imperativas e ordem pública), implicaria em um territorialismo exacerbado e um desrespeito aos direitos do 

indivíduo, com relação ao seu estatuto pessoal, em uma sociedade pluralista. Portanto, aplicar a um indivíduo 

a lei designada pela regra de conflito preserva sua identidade cultural, em um mundo ameaçado pela crescente 

mundialização do comércio e das relações privadas”. (ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: 

teoria e prática brasileira. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 23). 
69 Jacob Dolinger identifica como outro motivo para a rejeição do direito alienígena no caso plurilocalizado o 

“sentimento chauvinista” do aplicador do direito (DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito 

internacional privado: parte geral e processo internacional. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 458). De 

fato, da análise das situações em que o princípio da ordem pública é invocado, é possível reconhecer uma 

inclinação da magistratura em repelir a aplicação do direito estrangeiro, o que contrasta com sua natureza de 

medida excepcional (VASCONCELLOS, Raphael Carvalho de. Ordem pública no direito internacional 

privado e a constituição. Revista Ética e Direito, n. 12, v. 2, p. 218-248, julho de 2010, p. 224-225). 
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Por fim, deve-se ter em conta que, apesar da inegável inspiração universalista dos 

direitos humanos, o conteúdo e a interpretação recebida por esses direitos em cada 

ordenamento jurídico nacional pode variar enormemente.70 Somente a utilização de 

parâmetros hermenêuticos uniformes garantiria uma aplicação coerente e harmônica da 

gramática dos direitos humanos, verdadeiramente fiel à sua natureza universalista.71 

A Emenda Regimental nº 18/2014 do Superior Tribunal de Justiça, por meio do artigo 

216-F, colocou o respeito à dignidade humana como requisito formal da homologação da 

sentença estrangeira no Brasil, separando-o do conceito de ordem pública.72 André de 

Carvalho Ramos destaca que a referida alteração obriga o julgador a uma análise mais densa 

e transparente da gramática dos direitos humanos, e aponta três possíveis modelos de 

aferição da “dignidade humana” na homologação de sentenças estrangeiras. O primeiro 

modelo, que parte da concepção de direitos humanos do Estado do foro (conforme a lex fori), 

sujeita-se ao evidente risco de xenofobia e chauvinismo jurídico por parte dos intérpretes 

internos. O segundo modelo, que parte da visão de direitos humanos do Estado estrangeiro 

onde a sentença foi proferida, denota uma grande confiança na capacidade daquele Estado 

de proteger direitos, mas, no caso concreto, também pode acabar assimilando situações de 

desrespeito à dignidade humana. E, por último, tem-se o modelo que busca aferir o conteúdo 

dos direitos humanos a partir de parâmetros internacionais, e que por isso, como leciona o 

Autor, é o modelo que mais se aproxima da essência de tolerância e diversidade do direito 

internacional privado, e o que atende verdadeiramente ao desenho contemporâneo da 

dignidade humana.73 

 

                                                 
70 Erik Jayme entende ser possível identificar no direito internacional privado um “conflito entre diferentes 

direitos humanos”, correspondente ao conflito de culturas entre os diversos ordenamentos jurídicos nacionais 

(JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours, 

vol 251, 1995, p. 52). 
71 Nesse sentido, ver: CARVALHO RAMOS, André de. O Novo Direito Internacional Privado e Conflito de 

Fontes na Cooperação Jurídica Internacional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

v. 108, p. 621-647, jan./dez. 2013, p. 623. Erik Jayme defende a elaboração de soluções globais para os 

conflitos de lei e jurisdições, ressaltando a importância dos trabalhos da Conferência da Haia de Direito 

Internacional Privado para esse fim (JAYME, Erik. O direito internacional privado no novo milênio: a proteção 

da pessoa humana em face da globalização. In: ARAUJO, Nadia de; MARQUES, Claudia Lima (Org.). O novo 

direito internacional:  estudos em homenagem a Erik Jayme. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 18-19). 
72 Dispõe o artigo 216-F do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: “Não será homologada a 

sentença estrangeira que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública”. 
73 CARVALHO RAMOS, André de. Dignidade humana como obstáculo à homologação de sentença 

estrangeira. Revista de Processo, v. 249, pp. 31-58, novembro de 2015, p. 49-51. 
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1.3.1.3. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

No contexto de multiplicação das relações privadas transnacionais, impulsionada 

pelo aumento do fluxo de informações, bens e pessoas, o corpo de regras de cooperação 

jurídica internacional se desenvolveu de forma notável ao longo do século XX, na medida 

em que os Estados se tornaram cada vez mais dependentes da coordenação de seus esforços 

para fazer valer sua legislação interna.74 Cientes do crescente vínculo de interdependência, 

os entes estatais assimilaram a necessidade de incremento da cooperação entre órgãos do 

poder judiciário, ou mesmo de autoridades administrativas, para a realização da justiça e a 

efetiva promoção de direitos em situações transnacionais.75 Além disso, ao manter a 

estabilidade e a continuidade da convivência entre os diversos ordenamentos jurídicos 

nacionais, a cooperação jurídica internacional também serve para evitar o surgimento de 

tensões políticas entre os governos estatais.76 

Essa crescente interdependência compõe um processo de transformação da estrutura 

do direito internacional como um todo. O interesse compartilhado pelos Estados na 

formulação de regras e instituições cooperacionais corresponde a uma harmonia de valores 

na sociedade internacional que, na medida em que passa a subjugar os interesses individuais 

desses mesmos Estados, denuncia a insuficiência de uma ordem jurídica internacional 

fundada no consentimento estatal. É nesse sentido que Wolfgang Friedmann,77 ao identificar 

                                                 
74 Nesse sentido, afirmam Paulo Borba Casella e Rodrigo Elian Sanchez: “Apenas a coordenação dos esforços 

dos Estados pode garantir a realização de um mundo dividido em unidades políticas soberanas, pois se as 

fronteiras como expressão da soberania forem utilizadas como forma de evasão à lei, a própria legitimidade 

dos Estados estará comprometida na medida em que a legitimidade caminha de mãos dadas com a eficácia” 

(CASELLA, Paulo B.; SANCHEZ, Rodrigo E. (Org.). Cooperação Judiciária Internacional. Renovar: Rio de 

Janeiro/São Paulo, 2002, p. 25). Esse entendimento encontra inspiração na lição de Miguel Reale, para quem 

“O direito autêntico não é apenas declarado mas reconhecido, é vivido pela sociedade, como algo que se 

incorpora e se integra na sua maneira de conduzir-se. A regra de direito deve, por conseguinte, ser formalmente 

válida e socialmente eficaz”. (REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 

1998, p. 113 e 141). 
75 Explica Wagner Menezes que “elementos fundamentais para a realização do ideal de justiça por meio do 

Direito são os instrumentos que ele [o Direito] disponibiliza à sociedade para que, por intermédio desses canais, 

busque o reconhecimento, a proteção e a realização material de seu direito que lhe dê eficácia”. Para o autor, 

o conceito de acesso à justiça está ligado (i) ao conjunto de direitos tutelados, (ii) definição de sujeitos titulares 

das normas internacionais, (iii) aos mecanismos jurídicos disponíveis e acessíveis e (iv) à efetividade com base 

no princípio da boa-fé (MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 29 e 37. 
76 Paulo Borba Casella e Rodrigo Elian Sanchez identificam a cooperação jurídica internacional como reflexo 

do dever genérico da comitas gentium, a boa conduta e a boa convivência internacional, e resgatam o 

imperativo aut dedere aut judicare – “ou entregar ou julgar”, apresentado por Hugo Grotius como critério 

fundamental de convivência entre os Estados (CASELLA, Paulo B.; SANCHEZ, Rodrigo E. (Org.). 

Cooperação Judiciária Internacional. Renovar: Rio de Janeiro/São Paulo, 2002, p. 25). 
77 FRIEDMANN, Wolfgang. Mudança da estrutura do direito internacional. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1971, p. 15-23. 
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o crescimento em importância de relações internacionais de natureza cooperativa, concebeu 

a transformação do tradicional direito internacional de coexistência, baseado nas relações de 

reciprocidade e preocupado exclusivamente em garantir previsibilidade e estabilidade às 

relações interestatais, em um “direito internacional de cooperação”, a reger um novo tipo de 

relações internacionais, voltadas à realização de interesses comuns à sociedade 

internacional.78 

Partindo da ótica do direito constitucional, Peter Häberle79 concebe o “Estado 

constitucional cooperativo” como a resposta jurídico-constitucional da ordem jurídica estatal 

aos desafios impostos pela transformação do direito internacional de coexistência em direito 

internacional de cooperação, em que ganham espaço as relações de cooperação, em 

detrimento da mera coordenação e coexistência pacífica entre os Estados. O autor analisa as 

transformações sofridas pelo direito constitucional como indicativas de uma abertura ao 

direito internacional: a partir do momento em que o ser humano passa a ocupar posição 

central na atuação do Estado constitucional cooperativo, o elemento nacional-estatal é 

redesenhado, em prol da realização cooperativa dos direitos fundamentais. 

A identificação de um interesse comum dos Estados em realizar direitos pela 

cooperação pode ser visualizada como indício de transformação da própria soberania estatal. 

Conforme lição de Celso de Albuquerque Mello, os conceitos de Estado e soberania se 

mantêm fortemente atrelados desde o surgimento do Estado moderno: inicialmente 

percebida simplesmente como a independência política de um ente estatal frente aos demais, 

o conceito de soberania se consolidou como um feixe de competências outorgadas ao Estado 

pelo direito internacional.80 A transformação desse elemento soberano não representa o 

                                                 
78 Antônio Augusto Cançado Trindade, partindo da premissa de que o fundamento de todo direito é a 

consciência humana, identifica a transformação do direito internacional a partir da segunda metade do século 

XX como o despertar da consciência jurídica universal para novos anseios e necessidades da sociedade 

internacional, em resposta a problemas que afetam a humanidade como um todo, bem como à insuficiência do 

tradicional direito internacional de coexistência para responder esses anseios e necessidades. CANÇADO 

TRINADE, Antônio Augusto. International law for humankind: towards a new jus gentium - General Course 

on Public International Law. v. 1. Recueil des Cours, v. 316, 2006, p. 197-202. 
79 HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
80 MELLO, Celso de Albuquerque. A soberania através da História. MELLO, Celso de Albuquerque (Coord.). 

Anuário: direito e globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 7-22. Segundo o autor, 

embora o termo ainda não existisse à época, a noção de soberania já podia ser encontrada na Grécia Antiga, 

em razão da independência e autossuficiência das cidades-Estados e da igualdade observada nas relações 

diplomáticas entre elas. Depois disso, somente após o fim do Império Romano (cuja hegemonia fez com que 

essa igualdade política desaparecesse), com a consolidação do feudalismo no continente europeu, surgiram, a 

partir da palavra latina “superanus”, os termos “soberano” e “soberania” referentes ao “grau supremo da 

hierarquia política”. O conceito se relacionava ao juramento que pautava a relação entre o monarca e seus 

súditos, tornando-a pessoal e não apenas territorial. Com o fim do feudalismo e aparecimento do Estado 
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enfraquecimento do Estado, mas sim de uma redefinição de suas funções na conjuntura 

contemporânea, de modo a buscar a realização de interesses comuns da sociedade 

internacional e, ao mesmo tempo, garantir uma maior efetividade do sistema jurídico 

nacional.81 Nesse sentido, é possível conceber a cooperação como um “exercício 

compartilhado da soberania”,82 que acaba proporcionando reforço à própria independência 

de cada um deles. 

Diante da multiplicação de relações jurídicas multiconectadas, a celeridade e a 

eficiência da cooperação jurídica internacional se mostram imprescindíveis à realização dos 

direitos de indivíduos envolvidos em casos multiconectados. Sendo assim, não se justifica 

apenas pelo interesse das partes, mas corresponde a atividade essencial às funções soberanas 

do Estado, diante do surgimento de situações transnacionais que representam verdadeira 

ameaça à sua estabilidade social e econômica.83 A realização do direito restrita aos sistemas 

jurídicos estatais não dá conta de solucionar os problemas da vida globalizada. 

                                                 
absolutista e do capitalismo, a teoria moderna da soberania encontra em Jean Bodin (“Os seis livros da 

república”, 1576) seu maior formulador, e a soberania adquire sua concepção absoluta e perpétua, somente 

limitada pelo direito natural e pelo direito das gentes. Dessa forma, a noção moderna de Estado soberano 

permitiu a formação de uma sociedade interestatal marcada pelo equilíbrio entre as monarquias europeias. 

Surge a ideia de voluntarismo estatal, segundo a qual cada Estado só se obriga pelas normas que tenham 

emanado de sua própria vontade (expressa, principalmente, pela assinatura de tratados). Esse respeito à 

soberania dos Estados se mostrou presente no Tratado Utrecht (1713), do Congresso de Viena (1818), no Pacto 

da Sociedade das Nações (1929) e, finalmente, na Carta da Organização das Nações Unidas (1945). O Artigo 

1º da Carta da ONU reconhece a autodeterminação dos povos e a igualdade entre seus membros, estabelecendo 

como princípio da Organização a não intervenção em assuntos da jurisdição doméstica dos Estados (Artigo 

2.7), admitindo como exceção as medidas determinadas pelo Conselho de Segurança voltadas à manutenção 

da paz e da segurança internacional (Capítulo VII). 
81 Ainda, sobre a reformulação do conceito de soberania, ver: CARRILLO-SALCEDO, Juan-Antonio. Droit 

international et souveraineté des états. Recueil des Cours, v. 257, p. 35-221, 1996. Sobre a relação entre a 

soberania e a responsabilidade internacional, ver:  
82 ABADE, Denise. Direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional: Extradição, assistência 

jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de presos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 32. 
83 Assim afirma Antenor Madruga, ao discorrer sobre o desenvolvimento da criminalidade internacional 

(MADRUGA, Antenor. O Brasil e a jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação Jurídica 

Internacional. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 54, p. 291-311, maio-junho de 2005, p. 13-14). É 

nesse sentido que Anne-Marie Slaughter identifica a reformulação da tradicional concepção de soberania 

estatal, concebendo uma “nova soberania”, correspondente à capacidade cooperar – por meio da participação 

nos “regimes, redes e instituições internacionais e transnacionais” - para alcançar aquilo que eles não mais 

podem alcançar sozinhos no exercício de sua jurisdição nacional. Assim, os Estados só são capazes de governar 

efetivamente por meio de cooperação ativa com os demais. Segundo a autora, a concepção westefaliana de 

soberania enfrenta dois desafios fundamentais nas relações internacionais contemporâneas: sua inefetividade, 

decorrente da interdependência política e econômica dos Estados para atingir seus objetivos; e a 

impossibilidade de impedimento de interferências, como pela imposição das normas de direitos humanos, cujo 

respeito interessa a eles próprios (SLAUGHTER, Anne-Marie. Sovereignty and power in a networked world 

order. Stanford Journal of International Law, v. 40, p. 283-327, 2004, p. 284-285). 
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A cooperação jurídica internacional compreende os mecanismos pelos quais um 

Estado solicite a realização de atos processuais ou pré-processuais que interessem à sua 

jurisdição no âmbito do território de outro Estado, por meio das instituições internas deste 

último.84 A cooperação jurídica internacional é tratada como parte integrante do direito 

internacional privado por corresponder a forma de aplicação indireta de direito estrangeiro.85 

A expressão “cooperação jurídica internacional” (e não “judiciária” ou “judicial”), 

predominante nos textos legislativos, doutrinários e jurisprudenciais brasileiros, é 

considerada adequada por englobar não apenas atos de natureza estritamente processual, mas 

também os pré-processuais e extraprocessuais.86 

A comunicação entre os Estados com vistas à promoção da cooperação jurídica pode 

se dar de três formas: pela via diplomática, pela via das autoridades centrais e pela via do 

contato direto.87 Pela via diplomática, a cooperação jurídica aproveita os canais de 

                                                 
84 ABADE, Denise. Direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional: Extradição, assistência 

jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de presos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 27. Nádia de 

Araújo define a cooperação jurídica internacional como o “intercâmbio internacional para o cumprimento 

extraterritorial de medidas processuais do Poder Judiciário de um outro Estado”. A própria autora, contudo, 

admite a possibilidade de modalidades de contato direto entre autoridades administrativas dos Estados 

(ARAUJO, Nadia de. A importância da cooperação jurídica internacional para a atuação do estado brasileiro 

no plano interno e internacional. In: Manual de cooperação jurídica internacional e recuperação de ativos: 

matéria penal. Brasília: Ministério da Justiça, 2008, p. 40). 
85 Sobre a relação da cooperação jurídica internacional com os demais ramos do direito, afirma Wagner 

Menezes que “a cooperação jurídica internacional no contexto da sociedade globalizada exsurge como ramo 

do direito autônomo, com conteúdo variável, sujeitos, objeto próprio, princípios, fontes, e elementos de um 

conjunto normativo sui generis, sistemicamente organizado, onde estão presentes em um mesmo ambiente e 

dialogando permanentemente diversas ramificações do direito interno e do direito internacional, funcionando 

dentro de uma lógica coerente” (MENEZES, Wagner. Cooperação jurídica internacional e seus paradoxos. In: 

CARVALHO RAMOS, André de; MENEZES, Wagner (Org.). Direito internacional privado e a nova 

cooperação jurídica internacional. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, p. 46-47). É fácil perceber sua 

interação com outras áreas jurídicas, como o direito constitucional, o direito processual civil e penal, e mesmo 

os direitos humanos. No texto constitucional, são encontrados direitos fundamentais indissociáveis da 

disciplina, tais como o de acesso à justiça, ao devido processo legal e a vedação às provas ilícitas. Por sua vez, 

as leis básicas do direito processual civil e penal regram expressamente algumas espécies cooperacionais. Por 

fim, a consideração dos direitos humanos torna-se indispensável quando se leva em conta os indivíduos 

interessados ou não na realização da cooperação (CARVALHO RAMOS, André de. O Novo Direito 

Internacional Privado e Conflito de Fontes na Cooperação Jurídica Internacional. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, v. 108, p. 621-647, jan./dez. 2013, p. 627). 
86 Denise Abade, após analisar as diversas expressões encontradas no direito comparado, ressalta a urgência da 

adoção de termos únicos globais, visando um mínimo de harmonização sobre a matéria, pois as diferentes 

nomenclaturas podem obstruir a cooperação, caso não haja a exata compreensão do que esteja sendo solicitado. 

ABADE, Denise. Direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional: Extradição, assistência 

jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de presos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 30. 
87 Utilizamos aqui a tipologia apresentada por Denise Abade, que classifica a cooperação jurídica internacional 

conforme (i) os meios de comunicação operados pelos Estados (as “vias”), (ii) os instrumentos utilizados (os 

“veículos”) e (iii) o conteúdo do auxílio prestado (os “passageiros”). Essas classificações permitem 

compreender que o pedido cooperacional não se associa necessariamente a um único instrumento, sendo 

possível que diversos conteúdos sejam transmitidos por um mesmo veículo, ou mesmo que um determinado 

conteúdo possa ser transmitido por mais de um veículo. No mesmo sentido, as vias cooperacionais não são 

 



41 

 

comunicação já existentes entre os corpos diplomáticos dos Estados em questão e, portanto, 

não exige maiores investimentos ou tratativas específicas; contudo, a falta de exclusividade 

e especialidade em relação às questões acaba comprometendo a agilidade e a eficiência da 

cooperação. A via das autoridades centrais, por sua vez, corresponde à utilização, em cada 

Estado, de órgãos especializados, indicados nos respectivos tratados cooperacionais, e 

incumbidos de gerenciar a transmissão de pedidos de auxílio jurídico entre autoridades 

nacionais e estrangeiras, buscando tornar a cooperação tão célere e eficiente quanto possível. 

A última via é a do contato direto, pela qual autoridades nacionais e estrangeiras se 

comunicam diretamente, sem a intermediação dos respectivos corpos diplomáticos ou de 

autoridades centrais. 

No Brasil, a Lei nº13.105, de 16 de março de 2015 (o “novo Código de Processo 

Civil”) trouxe um capítulo específico para tratar da cooperação jurídica internacional. Em 

seus artigos 28 e seguintes, o auxílio direto é apresentado como modalidade cooperativa 

cabível quando o pedido de cooperação for transmitido por meio de Autoridades Centrais e 

“não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida 

a juízo de delibação no Brasil”. A Lei determina ainda que “não será admitida a prática de 

atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais 

que regem o Estado brasileiro” (artigo 26, §3º), e que o pedido cooperacional passivo “será 

recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública” (artigo 39). 

As fontes da cooperação jurídica internacional têm origem internacional e nacional. 

Os tratados representam a principal fonte de origem internacional, sendo o Brasil signatário 

de inúmeros tratados cooperacionais.88 A celebração de tais instrumentos representa uma 

restrição da tradicional “vontade soberana” dos Estados, constituindo, para estes, obrigações 

                                                 
exclusivas de um instrumento específico. Uma compreensão mais rígida quanto ao vínculo entre vias, 

instrumentos e pedidos cooperacionais é prejudicial por acabar restringindo as hipóteses de cooperação entre 

os Estados (ABADE, Denise. Direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional: Extradição, 

assistência jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de presos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

42-47). 
88 Nadia de Araujo adverte que a variedade de tratados de cooperação jurídica internacional de que o Brasil é 

signatário acaba fazendo com que situações semelhantes sejam reguladas de forma diferenciada, já que as 

disposições de um determinado tratado só se aplicam à cooperação entre seus Estados contratantes, aplicando-

se tão somente as regras de direito internacional privado e de processo civil interno brasileiro se não houver 

tratado cooperacional assinado com o Estado. A autora observa ser este caso típico da convivência de normas 

gerais com normas especiais, em que a existência destas últimas afasta aquelas primeiras. (ARAUJO, Nadia 

de. Prefácio. In: CASELLA, Paulo B.; SANCHEZ, Rodrigo E. (Org.). Cooperação Judiciária Internacional. 

Renovar: Rio de Janeiro/São Paulo, 2002, p. 6). 
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jurídicas de direito internacional, que garantem segurança jurídica às atividades de 

cooperação entre os Estados.89 

Deve-se mencionar ainda os princípios gerais de direito internacional – 

especialmente o princípio de colaboração entre os Estados e o princípio da boa-fé –, os atos 

estatais unilaterais, os documentos de organizações internacionais, a doutrina e a 

jurisprudência internacional.90 Por sua vez, as fontes internas são encontradas no texto 

constitucional e em disposições infraconstitucionais. A Constituição Federal brasileira de 

1988 traz previsões genéricas e específicas sobre a cooperação jurídica internacional e suas 

diversas espécies, enquanto a legislação infraconstitucional apresenta uma regulação esparsa 

e fragmentada da matéria.91 

 

1.3.2. CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL E A CONFERÊNCIA DA HAIA 

                                                 
89 Nesse sentido, notam Paulo Borba Casella e Rodrigo Elian Sanchez: “A coordenação da cooperação 

internacional se apenas diplomática, se expressa de forma iminentemente descontínua, pois baseada apenas na 

arbitrariedade, autonomia política que reflete a extensão do conceito de soberania, é volúvel e incerta, 

dependendo dos interesses envolvidos caso a caso”. (CASELLA, Paulo B.; SANCHEZ, Rodrigo E. (Org.). 

Cooperação Judiciária Internacional. Renovar: Rio de Janeiro/São Paulo, 2002, p. 25). 
90 Nadia de Araujo concebe a promoção da cooperação como uma obrigação imposta pela comunidade 

internacional, fundada no princípio da boa-fé (ARAUJO, Nadia de. A importância da cooperação jurídica 

internacional para a atuação do estado brasileiro no plano interno e internacional. In: Manual de cooperação 

jurídica internacional e recuperação de ativos: matéria penal. Brasília: Ministério da Justiça, 2008, p. 40). 

André de Carvalho Ramos explica que as Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas voltadas à 

promoção da cooperação internacional, em conformidade com os princípios da Carta da ONU, inspiraram a 

ideia do nascimento de um costume internacional sobre o “dever de cooperar” entre Estados. Contudo, a 

principal delas, a Resolução 2.625 (XXXV), de 24 de outubro de 1970, condiciona a cooperação à defesa do 

domínio reservado e da soberania dos Estados, o que atestaria contra a formação, ali, de um dever de 

cooperação costumeiro (CARVALHO RAMOS, André de. O Novo Direito Internacional Privado e Conflito 

de Fontes na Cooperação Jurídica Internacional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, v. 108, p. 621-647, jan./dez. 2013, p. 630). Fato é que a aproximação dos ordenamentos jurídicos 

nacionais e o aumento em sua interdependência, consequências do mundo globalizado, incrementam a 

necessidade de cooperação entre os Estados para a solução de casos plurilocalizados. 
91 O artigo 4º, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece a “cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade” como princípio regente das relações internacionais da 

República, e seu parágrafo único orienta ainda a busca pela “integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina”. Dentre as disposições específicas de nossa Constituição, devem ser 

mencionados os incisos LI e LII do artigo 5º, que vedam a extradição de brasileiros ou aquela fundada em 

crime político ou de opinião; o artigo 102, I, “g”, que estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal 

para tratar de extradição solicitada por Estado estrangeiro; e o artigo 105, I, “i”, que determina a competência 

do Superior Tribunal de Justiça para homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exequatur às cartas 

rogatórias. Já na legislação infraconstitucional, que regulamentam a cooperação jurídica internacional de forma 

esparsa e fragmentada, destaca-se a presença de dispositivos relevantes sobre a matéria na Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942), no Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), no 

Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 

e na Resolução 9/2005 do Superior Tribunal de Justiça. 
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A codificação internacional do direito internacional privado corresponde à 

celebração de tratados bilaterais e multilaterais que, embora versem cada um deles sobre 

aspectos específicos da disciplina, compõem um sistema integrado de regras 

internacionais.92 A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado se apresenta como 

organismo fundamental para a coesão desse sistema, ao fornecer um fórum de discussão para 

os principais problemas enfrentados pelos ordenamentos jurídicos internos no lidar com as 

situações transnacionais, e sediar a negociação e a preparação de grande parte das 

convenções voltadas à solução desses problemas. 

Os esforços de uniformização do direito internacional privado encontram suas raízes 

nos trabalhos do jurista Pasquale Mancini e em resoluções do Institut de Droit International 

datadas da segunda metade do século XIX.93 A primeira reunião da Conferência da Haia 

realizou-se em 1893, a convite do governo holandês, com a participação de 13 Estados 

europeus. Tendo suas reuniões episódicas obstadas pelas duas Guerras Mundiais, a 

Conferência finalmente adotou estatuto próprio em 15 de julho 1955, se consolidando em 

uma organização internacional permanente.94 Desde 1956, suas sessões ordinárias passaram 

a ser realizadas regularmente, a cada quatro anos. A Conferência alcançou dimensões 

mundiais após a Segunda Guerra Mundial, contando hoje com 81 Estados-membros, com 

representantes de todos os continentes.95 Não obstante, é cada vez maior a adesão de Estados 

não-membros da Conferência aos tratados preparados no seio da organização, caso da 

Convenção da Haia de 1980. 

                                                 
92 JAYME, Erik. Considérations historiques et actuelles sur la codification du droit international privé. Recueil 

des Cours, v. 177, 1982, p. 25. 
93 Pasquale Mancini foi presidente e um dos fundadores do Institut de Droit International, organização criada 

em 1873 voltada ao desenvolvimento do direito internacional. Em Resolução adotada 5 de setembro de 1874, 

em sua sessão de Genebra, o Institut defendeu a adoção pelos Estados de tratados internacionais, contendo 

regras uniformes de direito internacional privado. Nos termos da Resolução: “L'Institut reconnaît l'évidente 

utilité et même, pour certaines matières, la nécessité de traités, par lesquels les Etats civilisés adoptent d'un 

commun accord des règles obligatoires et uniformes de droit international privé, d'après lesquelles les autorités 

publiques, et spécialement les tribunaux des Etats contractants, devraient décider les questions concernant les 

personnes, les biens, les actes, les successions, les procédures et les jugements étrangers” (Institut de Droit 

International. Sessão de Genebra –1874. Utilité d’um accord commun des règles uniformes de droit 

international privé. Disponível em: http://justitiaetpace.org/resolutions.php, acessado em 18 de fevereiro de 

2016). 
94 O artigo 1º do Estatuto da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado específica seu objetivo como 

sendo “trabalhar para a unificação progressiva das regras de direito internacional privado”. 
95 Esses dados podem ser encontrados em: https://www.hcch.net/en/states/hcch-members. Informação 

atualizada até 19 de outubro de 2016 (acesso em 28 de novembro de 2016). O Brasil foi membro da Conferência 

de 1972 a 1978, quando denunciou o Estatuto, só voltando a integrá-lo como parte em 2001, pelo Decreto 

3.832 de 2001. 

http://justitiaetpace.org/resolutions.php
https://www.hcch.net/en/states/hcch-members
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As atividades da Conferência são coordenadas pelo Secretariado Permanente, 

sediado na Haia, a quem cabe preparar as sessões ordinárias e as reuniões das Comissões 

Especiais. O Secretariado Permanente mantém contato constante com os Estados-membros, 

por meio das Autoridades Centrais por eles designadas, bem como com outras organizações 

internacionais, com organizações não governamentais e com as comunidades acadêmicas e 

profissionais relacionadas aos assuntos a serem discutidos na Conferência. As convenções 

têm seus projetos preliminares preparados por Comissões Especiais ou grupos de trabalho 

específicos, que depois são discutidos e adotados na sessão plenária da Conferência. O 

trabalho da Conferência da Haia não se limita à negociação e elaboração das convenções: 

muitas delas têm sua aplicação prática acompanhada regularmente por Comissões Especiais, 

que elaboram recomendações com o intuito de uniformizar a interpretação das previsões 

convencionais e garantir sua eficácia. 

Contrariando as intenções formuladas à ocasião de sua fundação, a Conferência da 

Haia renunciou à ideia de uma unificação geral do direito internacional privado, para 

desenvolver uma abordagem mais pragmática, com a elaboração de tratados voltados a 

aspectos específicos da disciplina.96 O foco foi deslocado do conflito de leis propriamente 

dito para questões de cunho processual, como o conflito de jurisdições, o reconhecimento e 

a execução de decisões estrangeiras e a cooperação jurídica entre os órgãos judiciários e 

administrativos dos Estados contratantes, responsáveis pela efetiva aplicação dos 

mecanismos convencionais aos casos concretos. 

A proteção internacional de crianças recebeu significativa atenção da Conferência da 

Haia de Direito Internacional Privado desde sua criação, tendo a organização sido 

responsável pelo desenvolvimento de importantes mecanismos para a solução dos problemas 

                                                 
96 VON OVERBECK, A. E. La contribution de la Conférence de La Haye au développement du droit 

international privé. Recueil des Cours, v. 233, 1992, p. 22-23. Explica André de Carvalho Ramos que esse 

fracionamento na codificação do direito internacional privado permite a escolha de temas nos quais não há 

polêmica insuperável, proporcionando a obtenção de resultados mais rápidos e mantendo a constância do 

interesse e dos esforços dos Estados na codificação. A opção pelos tratados temáticos se deu de forma definitiva 

no âmbito da Conferência da Haia; a busca por uma codificação geral, por sua vez, repercutiu ainda, por 

exemplo, nos esforços codificadores do continente americano, e se concretizou no projeto elaborado pelo 

jurista cubano Antonio Sanchez Bustamante y Sirven. Aprovado na VI Conferência Panamericana de Havana, 

o projeto deu origem à Convenção Panamericana de Direito Interancional Privado de 1928, ou o Código 

Bustamante, promulgado pelo Brasil pelo Decreto 18.871/29. A partir da edição do Código Bustamante, toda 

via, percebeu-se no âmbito das Conferências Panamericanas o fortalecimento do interesse na codificação 

especializada de determinados temas da disciplina. CARVALHO RAMOS, André. Direito Internacional 

Privado e a Ambição Universalista. In: TIBURCIO, Carmen; MENEZES, Wagner; VASCONCELOS, 

Raphael. Panorama do direito internacional privado atual e outros temas contemporâneos. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2015, p. 16-17, 20-21. 
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encontrados para sua efetiva proteção em situações transnacionais. De forma genérica, o 

tema foi objeto de três convenções da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, 

que se substituíram sucessivamente: a Convenção para regular a Tutela de Menores de 1902; 

a Convenção relativa à Competência das Autoridades e à Lei Aplicável em Matéria de 

Proteção de Menores de 1961; e a Convenção relativa à Competência, à Lei Aplicável, ao 

Reconhecimento, à Execução e à Cooperação em matéria de Responsabilidade parental e de 

Medidas de Proteção das Crianças de 1996. 

Além dessas, foram celebrados também diversos outros instrumentos no âmbito da 

Conferência, principalmente após sua institucionalização como organização internacional 

permanente em 1955, de aplicação mais concreta, vez que direcionados a questões 

específicas relacionadas à proteção da criança em ambientes transnacionais. São os casos da 

Convenção relativa à Lei Aplicável em matéria de Prestação de Alimentos a Menores de 

1956; da Convenção relativa ao Reconhecimento e Execução de Decisões em matéria de 

Prestação de Alimentos a Menores de 1958; da Convenção sobre a Jurisdição, Lei Aplicável 

e Reconhecimento de Decisões em matéria de Adoção de 1965; das Convenções sobre o 

Reconhecimento e Execução de Decisões relativas a Obrigações Alimentares e sobre a Lei 

Aplicável às Obrigações Alimentares, ambas de 1973; da Convenção relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em matéria de Adoção Internacional de 1993; da Convenção 

relativa à Competência, à Lei Aplicável, ao Reconhecimento, à Execução e à Cooperação 

em matéria de Responsabilidade Parental e de Medidas de Proteção das Crianças de 1996; 

da Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos em Benefício dos Filhos e de 

outros Membros da Família e seu Protocolo sobre a Lei Aplicável às Obrigações de 

Alimentos, ambos de 2007; além, é claro, da Convenção sobre os Aspectos Civis do 

Sequestro Internacional de Crianças de 1980. 

O primeiro desses instrumentos, a Convenção sobre a Tutela de Menores, foi 

aprovado em 12 de junho de 190297 e, junto a duas outras convenções,98 representaram o 

primeiro esforço da Conferência da Haia voltado às questões transnacionais de direito de 

família. Esteve vigente em quatorze países europeus, tendo sido substituída na maioria deles 

pela Convenção de 1961. A Convenção sobre a Tutela de Menores de 1902 fixava a lei 

                                                 
97 Estados signatários da Convenção de 1902: Alemanha, Áustria-Hungria, Bélgica, Espanha, França, Itália, 

Luxemburgo, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, Suécia e Suíça. 
98 Convenções de 1902 para regular (i) o conflito de leis em matéria de casamento e (ii) o conflito de leis e de 

jurisdições em matéria de divórcio e separação de corpos. 
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nacional do menor como apta a reger sua tutela99 - refletindo a preferência dos países 

europeus pelo princípio da nacionalidade na resolução dos conflitos de leis – e era aplicável 

somente aos casos em que um menor tivesse nacionalidade e residência habitual em Estados 

contratantes.100 Estabelecia ainda o dever de comunicação ao Estado de nacionalidade de um 

menor que fosse encontrada em outro Estado contratante e ali exigisse a tomada de medidas 

de tutela.101 

A Convenção relativa à Competência das Autoridades e à Lei Aplicável em Matéria 

de Proteção de Menores, aprovada pela Conferência da Haia em 5 de outubro de 1961, 

substituiu a Convenção de 1902 na maior parte de seus Estados contratantes.102 Focada em 

estabelecer regras comuns sobre os poderes das autoridades e a lei aplicável em relação à 

proteção de crianças, estabelecia a competência das autoridades do Estado de residência 

habitual do menor para decretar medidas de proteção conforme sua lei interna,103 mas 

reconhecia a possibilidade de que também o Estado de nacionalidade do menor tomasse 

medidas voltada à sua proteção, conforme sua própria lei interna, medidas essas que 

substituiriam as medidas eventualmente tomadas pelo Estado de residência habitual.104 

Estabelecia ainda a autoridade da lei do Estado de nacionalidade do menor para regular sua 

situação jurídica.105 Percebe-se que, enquanto a Convenção de 1902 focou tão somente do 

instituto da tutela, orientada pelo princípio da nacionalidade, a Convenção de 1961 passou a 

                                                 
99 Conforme o artigo 1º da Convenção de 1902. Todavia, os artigos 3º e 7º da Convenção admitiam a utilização 

da lei do país de residência do menor caso a lei de sua nacionalidade não oferecesse resposta em caso de menor 

residente em país estrangeiro ou em situações de urgência. A regra convencional de utilização da lei de 

nacionalidade do menor foi levada à apreciação da Corte Permanente de Justiça Internacional no caso Boll, 

decidido em 1958, em que o tribunal admitiu a aplicação lei do país de residência habitual do menor em relação 

a determinadas medidas protetivas, em detrimento de sua lei de nacionalidade, por entender que os órgãos 

administrativos responsáveis por essas medidas somente podiam agir segundo seu próprio ordenamento 

jurídico (Corte Internacional de Justiça. Case concerning the Application of the Convention of 1902 Governing 

the Guardianship of Infants (Netherlands v. Sweden). Summary of the Judgment of 28 November 1958. 

Disponível em: http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?sum=145&code=nls&p1=3&p2=3&case=33&k=37&p3=5, acessado em 30 de 

novembro de 2015). 
100 Artigos 2º, 3º e 10º da Convenção de 1902. 
101 Artigo 8º da Convenção de 1902. 
102 Conforme disposto no artigo 18 da Convenção de 1961. Dos Estados contratantes da Convenção de 1902, 

ratificaram a Convenção de 1961: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Luxemburgo, 

Polônia, Portugal e Suíça, aos quais se juntaram Macau e Turquia. 

103 Artigos 1º e 2º da Convenção de 1961. 
104 Artigo 4º da Convenção de 1961. 
105 É o que se conclui da redação do artigo 3º da Convenção de 1961, que, em sua versão em inglês, estabelece: 

“A relationship subjecting the infant to authority, which arises directly from the domestic law of the State of 

the infant's nationality, shall be recognised in all the Contracting States”. 

 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=145&code=nls&p1=3&p2=3&case=33&k=37&p3=5
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=145&code=nls&p1=3&p2=3&case=33&k=37&p3=5


47 

 

se dedicar às medidas a serem tomadas para sua proteção pelos Estados contratantes, com 

prevalência do princípio da territorialidade.106 

Jacob Dolinger explica que o reconhecimento de jurisdição às autoridades do Estado 

de residência habitual do menor para decretar medidas de proteção conforme sua lei interna 

rompeu com o direito internacional privado tradicional, ao conglobar as esferas judiciária e 

legislativa, e se justifica na natureza prática da Convenção, já que as medidas tomadas pela 

autoridade judiciária deverão, via de regra, ser executadas naquela mesma jurisdição.107 

Por fim, a Convenção da Haia relativa à Competência, à Lei Aplicável, ao 

Reconhecimento, à Execução e à Cooperação em Matéria de Responsabilidade Parental e de 

Medidas de Proteção das Crianças, concluída em 19 de outubro de 1996, veio para substituir 

as convenções de 1961 e 1902.108 A Convenção se coloca na esteira da Convenção da ONU 

sobre os Direitos da Criança de 1989, e expande seu objeto para tratar (i) da jurisdição 

competente para medidas de proteção da criança e de seu patrimônio; (ii) da lei aplicável por 

essa jurisdição; (iii) da lei aplicável à responsabilidade parental; (iv) do reconhecimento 

recíproco entre os Estados das medidas de proteção e (v) da cooperação para sua 

consecução.109  

A Convenção de 1996 abandonou definitivamente o critério da nacionalidade e 

reconheceu jurisdição às autoridades judiciais ou administrativas do Estado de residência 

habitual da criança para a tomada de medidas dirigidas à sua proteção ou de seu 

                                                 
106 É o que conclui Werner Von Steiger, ao atentar para evolução percebida no tema da proteção internacional 

de crianças entre 1902 e 1961. VON STEIGER, Werner E. La protection des mineurs em droit interanational 

privé. Recuil des Cours, v. 112, 1964, p. 473. 
107 Nas palavras do autor: “A competência jurisdicional e a competência legal são independentes no direito 

internacional privado, fixando-se a competência jurisdicional por determinados requisitos que não influenciam 

a escolha da lei aplicável, escolha que se faz por fundamentos outros, de forma que ocorre naturalmente que o 

foro competente aplica normas de sistema jurídico de outro Estado. Mas, em matéria de proteção da criança, 

devido à dinâmica resultante do movimento das crianças de um país para outro, e devido à praticidade e ao 

imediatismo requeridos na fixação de medidas que protejam a criança, geralmente visando a sanar situações 

de emergência, estabeleceu-se um sistema pelo qual a autoridade competente aplicará sua própria lei, a lex fori, 

a clássica conexão utilizada antes de se formarem as modernas regras do direito internacional privado, lex fori 

esta que se manteve, através da evolução da disciplina, como conexão subsidiária, à qual sempre se recorre 

quando, por alguma razão superior, diagnostica-se um problema na aplicação da lei escolhida pelas regras de 

conexão. Assim, em matéria de direito das crianças, Haia estabeleceu o princípio da coincidência forum-ius”. 

(DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado – A criança no Direito Internacional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, p. 132-133). 
108 Conforme previsto no Artigo 51 da Convenção de 1996, que ressalta que essa substituição deve se dar “sem 

prejuízo do reconhecimento das medidas tomadas sob a Convenção de 5 de outubro de 1961”. 
109 Artigo 1º da Convenção de 1996. Em seu artigo 4º, a Convenção afasta expressamente de seu campo de 

aplicação as decisões sobre: reconhecimento e o questionamento da filiação; adoção; emancipação; obrigações 

alimentícias; testamentos ou sucessão; segurança social; medidas públicas relativas à educação ou à saúde; 

ofensas penais cometidas por crianças; e direito de asilo e imigração. 
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patrimônio.110 As autoridades competentes devem determinar quais medidas adequadas para 

cada faixa etária e cada caso concreto de acordo com a legislação indicada por seu próprio 

ordenamento.111 

A Convenção adota a expressão “responsabilidade parental” para se referir à 

responsabilidade relativa à pessoa da criança, aos seus bens e, de modo geral, à sua 

representação legal.112 O texto convencional estabelece que a lei do Estado da residência 

habitual da criança rege tanto a atribuição ou extinção da responsabilidade parental como 

também as condições para o reconhecimento e a execução nos demais Estados contratantes 

das medidas de proteção tomadas de acordo com os termos da Convenção.113 Nas palavras 

de Jacob Dolinger, a responsabilidade parental e as medidas de proteção tomadas pelo 

Estado “refletem a vida da criança como membro da família e como membro da sociedade. 

Em princípio o Estado confia na família para assegurar a proteção dos menores/crianças. 

                                                 
110 Artigo 5º da Convenção de 1996. Uma das principais dificuldades enfrentadas pela Convenção de 1961 

havia sido sua tentativa de organizar as competências concorrentes, para a tomada de medidas de proteção dos 

menores, das autoridades do Estado de nacionalidade, do Estado de residência habitual e do Estado em que 

estava localizado seu patrimônio (artigos 1º, 4º e 8º), com prevalência das autoridades do Estado de 

nacionalidade em caso de conflito (artigo 4º, § 4º). Explica Paul Lagarde, no Relatório Explicativo da 

Convenção de 1996, que as autoridades do Estado de residência habitual do menor muitas vezes colocavam 

dificuldades para a aplicação das decisões tomadas pelas autoridades do Estado de nacionalidade; além disso, 

nos casos em que o menor tinha dupla nacionalidade, o conflito entre as decisões tomadas pelas autoridades 

dos dois Estados de nacionalidade obstava a aplicação da Convenção. LAGARDE, Paul. Explanatory Report 

on the 1996 Hague Child Protetction Convention. Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, 1998, 

§ 5, p. 538-541. 
111 Artigo 15 da Convenção de 1996. O artigo 3º da Convenção apresenta um rol exemplificativo de medidas 

de proteção da criança que podem ser aplicadas pelos Estados contratantes: “a) a atribuição, o exercício, a 

terminação ou a limitação da responsabilidade parental, assim como sua delegação; b) os direitos de custódia, 

incluindo direitos em relação ao cuidado da pessoa da criança e, em particular, do direito de determinar o lugar 

da residência da criança, assim como os direitos de adesão que incluem o direito de tomar uma criança por um 

período de tempo limitado de um lugar a outro lugar que não o de sua residência habitual; c) tutela, curatela e 

instituições análogas; d) a designação e as funções do qualquer pessoa que tenha responsabilidade sobre a 

criança ou patrimônio, representando ou assistindo à criança; e) a colocação da criança em uma família adotiva 

ou sob cuidado institucional, ou a provisão do cuidado pelo kafala ou por uma instituição análoga; f) a 

supervisão por uma autoridade pública assistencial de uma criança por qualquer pessoa que tenha 

responsabilidade sobre a criança; e g) a administração, a conservação ou a disposição do patrimônio da 

criança”. 
112 A utilização da expressão “responsabilidade parental” (“responsabilité parentale”), ao invés dos 

tradicionais conceitos de “pátrio poder” (“puissance paternalle”) ou “autoridade parental (“autorité 

parentale”), representa uma nova etapa na evolução terminológica percebida pelo tema, inspirada na 

Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1989 (artigo 18), e busca ressaltar as responsabilidades 

dos pais pela educação e pelo desenvolvimento das crianças. LAGARDE, Paul. Explanatory Report on the 

1996 Hague Child Protetction Convention. Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, 1998, § 14, 

p. 542-545. 
113 Artigos 16 e 23 da Convenção de 1996, respectivamente. Assim, enquanto a Convenção de 1961 sujeitava 

a situação jurídica do menor à sua lei de nacionalidade e as medidas de proteção tanto à lei de nacionalidade 

como à lei do seu Estado de residência habitual, a Convenção de 1996 fixou a lei da residência habitual da 

criança como regra geral, seja para a situação jurídica (responsabilidade parental) ou para as medidas de 

proteção, restando a aplicação da lei de sua nacionalidade como uma hipótese excepcional. 
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Mas, como ocorrem situações em que a família não consegue desempenhar seu papel, 

criando-se circunstâncias perigosas para as crianças ou para a sociedade, o Estado intervém 

por meio de medidas de proteção”.114  

O uso do termo “menor” pelas Convenções de 1902 e 1961, referente ao indivíduo 

que ainda não atingiu a maioridade jurídica no plano civil, gerava problemas diante das 

diferentes idades em que essa maioridade é atingida em cada Estado.115 A Convenção de 

1996 resolveu a questão ao determinar sua aplicação “às crianças a partir de seu nascimento 

até que atinjam a idade de 18 anos”,116 sem limitar geograficamente seu alcance.117 Vale 

ressaltar que a obrigação de confidencialidade quanto às informações da criança recolhidas 

para a tomada das medidas de proteção se mantém mesmo depois de ultrapassado esse marco 

etário.118 

Se a criança se encontra refugiada em outro país, ou se não é possível determinar seu 

local de residência habitual, tornam-se competentes para tais medidas as autoridades do 

Estado onde ela está presente.119 Contudo, o texto convencional deixa expresso que as 

autoridades do Estado de residência habitual permanecem competentes caso a criança tenha 

sido vítima de “remoção ou retenção errônea”, o que, segundo a Convenção, ocorre quando 

há violação de direito de guarda atribuído pelo Estado de residência habitual e efetivamente 

exercido ao momento da remoção ou retenção. A competência do Estado de residência 

                                                 
114 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado – A criança no Direito Internacional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, p. 146. 
115 Nos termos do Artigo 12 da Convenção de 1961: “Para os fins da presente Convenção entende-se por 

‘menor’ toda a pessoa que tem esta qualidade, quer segundo a lei interna do Estado de que a mesma é nacional, 

quer segundo a lei interna do Estado onde tem a sua residência habitual”. 
116 Cf. Artigo 2º da Convenção de 1996. Para tratar da proteção de indivíduos que, tendo atingido a idade de 

18 anos, ainda assim não se encontram aptos à consecução de seus próprios interesses (devido a alguma 

alteração ou insuficiência de suas faculdades pessoais), foi celebrada em 2000 a Convenção da Haia sobre a 

Proteção Internacional do Adulto, que estabelece regras sobre jurisdição competente e lei aplicável a medidas 

de proteção desses indivíduos e de seu patrimônio. 
117 Contrasta assim com as Convenções de 1902 (artigo 9º) e 1961 (artigo 13), determinava que sua aplicação 

se estendia apenas aos menores habitualmente residentes em algum dos Estados contratantes. O escopo 

geográfico da Convenção de 1996 tem evidente vocação universal, variando conforme o dispositivo que se 

pretende aplicar, podendo-se citar como exemplos: admite-se a tomada de medidas de proteção pelos Estados-

contratantes para crianças habitualmente residentes em qualquer Estado em caso de urgência (artigo 11.1), bem 

como o reconhecimento das medidas de proteção tomadas pelos Estados não-contratantes (artigos 11.3 e 12.3); 

admite-se a utilização da lei de qualquer Estado com o qual a situação da criança tenha uma “conexão 

substancial” (artigo 15.2); a autoridade para reger a responsabilidade parental é da lei do Estado de residência 

habitual (seja ele um Estado contratante ou não) (artigos 16 e 17). DOLINGER, Jacob. Direito Internacional 

Privado – A criança no Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 151-154. 
118 LAGARDE, Paul. Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protetction Convention. Conferência da 

Haia de Direito Internacional Privado, 1998, § 17, p. 544-547. 
119 Artigo 6º da Convenção de 1996. Dispositivo inspirado na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança 

de 1989 (artigo 22). 
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habitual imediatamente anterior à remoção ou retenção persiste até que a residência habitual 

da criança seja estabelecida em outro Estado e (i) o detentor do direito de guarda concorde 

com a remoção ou retenção ou (ii) a criança tenha residido nesse outro Estado por pelo menos 

um ano a partir de quando o detentor do direito de guarda tenha tido conhecimento de sua 

localização, sem que nenhuma demanda tenha sido apresentada visando seu retorno.120 

Enquanto permanecem competentes as autoridades do Estado de residência habitual 

imediatamente anterior, as autoridades do Estado de transferência ou retenção só podem 

tomar medidas necessárias à proteção da criança ou de seus bens em casos de urgência, sendo 

que os efeitos dessas medidas são restritos ao território nacional e cessam assim que as 

autoridades do Estado de residência habitual tomarem as medidas que entenderem 

cabíveis.121 

Excepcionalmente, a autoridade do Estado de residência habitual da criança pode 

solicitar que as medidas de proteção necessárias sejam tomadas pelas autoridades do Estado 

de nacionalidade, do Estado em que está localizado o patrimônio da criança, do Estado em 

que tramite uma ação de divórcio ou separação entre os pais, ou de outro Estado com o qual 

a criança tenha uma “conexão substancial”, se entender que essas autoridades estariam 

melhor localizadas para avaliar o melhor interesse da criança no caso particular.122 No 

mesmo sentido, as próprias autoridades competentes para a tomada das medidas de proteção 

podem aplicar lei de outro Estado, com o qual a situação tenha uma conexão substancial.123 

Essa conexão também é mencionada como justificativa para que os pedidos da Autoridade 

Central do Estado contratante com o qual a criança esteja conectada sejam atendidos pela 

Autoridade Central de seu Estado de residência habitual, e ainda como critério para eleger a 

unidade territorial à qual a criança está vinculada nos casos em que o Estado contratante 

dispor de diferentes sistemas jurídicos.124 Essas manifestações do princípio da proximidade 

                                                 
120 Artigo 7º da Convenção de 1996. Esse dispositivo visa impedir que a pessoa responsável pela remoção ou 

retenção ilícita da criança obtenha vantagem ao modificar a jurisdição competente para tomar medidas de 

proteção da criança, em conformidade com as regras da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do 

Sequestro Internacional de Crianças de 1980, que será examinada adiante. 
121 Artigos 7.3, 11 e 12 da Convenção de 1996. 
122 Artigo 8º da Convenção de 1996. Essa solicitação pode se dar por comunicação direta entre as autoridades 

ou por intermédio das Autoridades Centrais de cada Estado. O Estado pode ainda simplesmente convidar as 

Partes a apresentar a demanda perante a autoridade do outro Estado. 
123 Artigo 15.2 da Convenção de 1996. 
124 Artigos 32 e 47.4 da Convenção de 1996, respectivamente. 
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na Convenção de 1996, invocadas quando a situação da criança assim exigir, são 

decorrências do princípio da proteção.125 

Por fim, vale informar que a Convenção determina que cada Estados-parte designe 

uma Autoridade Central, que deve cooperar com as demais Autoridades Centrais para 

facilitar o cumprimento das obrigações convencionais pelas as autoridades competentes de 

seus Estados contratantes, sistema que há havia sido adotado em diversas outras Convenções 

da Haia.126  

 

1.3.2.1. A CONVENÇÃO DA HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO 

SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS 

Não causa espanto que a intensificação do fluxo de pessoas ao redor do mundo e a 

consequente multiplicação das relações familiares de natureza transnacional tenha 

ocasionado também a multiplicação de disputas relacionadas à custódia de crianças e de 

casos de subtração internacional de crianças. Os conflitos jurídicos relacionados à custódia 

de crianças apresentam algumas peculiaridades: são naturalmente sujeitos a uma intensa 

carga emocional e sofrem significativa influência de elementos da psicologia.127 Nas 

relações familiares de natureza transnacional, essas questões adquirem uma complexidade 

própria, já que quase sempre envolvem um conflito entre culturas e valores, bem como entre 

as regras jurídicas apresentadas pelos diferentes ordenamentos jurídicos para sua solução, 

resultando em pressão adicional para a criança e para seus genitores.128 

Entende-se por subtração o episódio em que uma criança é indevidamente transferida 

para ou retida fora do ambiente familiar e social em que sua vida se desenvolvia 

regularmente, e no qual alguém exercia sobre ela legítimo direito de guarda. Essa subtração 

                                                 
125 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado – A criança no Direito Internacional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, p. 144. 
126 Artigo 29 e seguintes da Convenção de 1996. A utilização do sistema das Autoridades Centrais é uma 

evolução em relação às regras de cooperação previstas na Convenção de 1961 (artigos 10 e 11), baseadas no 

contato direto entre as autoridades dos Estados. 
127 O psicólogo forense norte-americano Glen Skoler explica que a importância da psicologia nessas disputas 

deriva da utilização de conceitos jurídicos dotados de considerável subjetividade, como o “melhor interesse” 

da criança ou seu “grau de maturidade”, o que acaba por “incentivar” o genitor a reforçar pedidos de custódia 

com alegações infundadas de dano psicológico à criança pelo outro genitor. SKOLER, Glen. A Psychological 

Critique of International Child Custody and Abduction Law. American Bar Association, Family Law 

Quarterly, v. 32, n. 3, p. 557-602, 1998, p. 557-559. 
128 SILBERMAN, Linda J. Co-operative efforts on behalf of children: the Hague Children’s Convention. 

Recueil des Cours v. 323, 2006, p.  279-280, 299. 
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é dita “internacional” quando essa subtração ultrapassa as fronteiras nacionais do Estado de 

residência habitual da criança. Via de regra, trata-se de ato praticado pelos próprios pais e 

mães, desejosos de levar a questão da guarda da criança, ou de sua visitação, para ser 

discutida em jurisdição que lhe pareça mais favorável que a de sua residência habitual; ou 

simplesmente interessados em afastar a criança do outro genitor.129 Uma decisão judicial ou 

administrativa proferida pelas autoridades do Estado receptor sobre a situação jurídica da 

criança pode acabar dando aparência de legalidade a um episódio de subtração.  

As consequências da subtração internacional vão muito além da impossibilidade de 

discussão da situação da criança pelo seu juiz natural, na medida em que a relação da criança 

o genitor abandonado (o “left-behind parent") passa a estar sujeita também a barreiras 

geográficas, culturais e até mesmo psicológicas – como nos casos em que a criança é vítima 

de alienação parental.130 Na grande maioria dos casos, o sistema jurídico dos Estados 

envolvidos, unilateralmente, não são capazes de solucionar tais situações. 

 

1.3.2.1.1. RECONHECIMENTO DO PROBLEMA DA SUBTRAÇÃO 

INTERNACIONAL DE CRIANÇAS 

Por óbvio, a subtração de crianças não é novidade na história da humanidade, mas 

sim a crescente tentativa do Estado de regular as disputas familiares, inclusive aquelas 

relacionadas à guarda dos filhos. Analisando essa evolução histórica, Adair Dyer131 afirma 

ser difícil identificar com precisão o momento histórico do reconhecimento desse problema 

pelo direito. O autor nota que, na década de 1960, projetos de reforma das leis alemãs sobre 

de guarda e custódia internacional de crianças, preparados pela Comissão de Direito de 

Família do Conselho Alemão de Direito Internacional Privado, demonstravam preocupação, 

entre outras questões, com a temeridade das consequências da subtração de crianças. Dentre 

os textos que acompanhavam esses projetos, estavam referências do Professor Müller-

                                                 
129 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 428-429. 
130 A “síndrome da alienação parental” foi conceituada na década de 80 do século passado pelo psiquiatra 

infantil norte-americano Richard A. Gardner, como sendo um transtorno psicológico infantil, acometido 

principalmente por crianças envolvidas em disputas de guarda, resultado da influência psicológica de um dos 

genitores (o “alienador”), dirigida a transformar a consciência da criança, a fim de prejudicar ou destruir seus 

vínculos com o outro genitor (o “alienado”), sem que existam motivos reais para tanto. (RAND, Deirdre C. 

The Spectrum of Parental Alienation Syndrome (Part I). American Journal of Forensic Psychology, v. 15, n. 3, 

1997). 
131 DYER, Adair. International Child Abduction by Parents. Recuel des Cours, v. 168, p. 231-267, 1980, p. 

244. 
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Freienfels, da Universidade de Freiburg-im-Breisgau ao problema, utilizando a expressão 

“sequestro” (“kindes-raub”).  

Diante do crescente número de episódios de subtração interestatal nos Estados 

Unidos – onde o abdutor se aproveitava da pluralidade interna de sistemas jurídicos para 

obter uma decisão favorável em outro Estado da federação – foi promulgado naquele país 

em 1968 o Uniform Child Custody Jurisdiction Act, que, ao estabelecer a jurisdição para 

decisões sobre a guarda de crianças e garantir o cumprimento dessas decisões nos demais 

Estados da federação, buscava desencorajar a subtração interestadual de crianças por 

genitores não detentores de sua guarda ou ainda em violação a um direito de visita – por 

exemplo, quando o genitor detentor da guarda leva a criança para outro Estado para evitar a 

visitação.132  

Na década de 70, em decisões nos Estados Unidos e no Canadá, o fenômeno foi 

denominado “sequestro legalizado” (“legalized kidnapping”). No começo de década de 70 

do século XX, o Conselho da Europa criou um comitê de especialistas para tratar do 

reconhecimento e execução de decisões relativas à guarda de crianças e ao restabelecimento 

da guarda em casos de transferência da criança para outro país, o que acabou resultando na 

Convenção Europeia de 1980.133 

 

1.3.2.1.2. TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

                                                 
132 Em 1981, o Uniform Child Custody Jurisdiction Act já havia sido adotado por todos os Estados da federação 

norte-americana. A questão voltou a ser regulamentada pelo Parental Kidnapping Prevention Act de 1981, 

pelo Uniform Interstate Family Support Act de 1992 e, finalmente, pelo Uniform Child Custody Jurisdiction 

and Enforcement Act de 1997. (Uniform Law Comission. Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act 

Summary. Disponível em: 

http://www.uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Child%20Custody%20Jurisdiction%20and%20Enforce

ment%20Act, acesso em 1º  de março de 2016). 
133 O comitê de especialistas se reuniu pela primeira vez em 1973, com seus membros designados pelos Estados 

membros, e contou com observadores da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Os trabalhos 

do comitê partiram da constatação de que faltavam na Convenção da Haia de 1961 disposições que garantissem 

a execução de decisões estrangeiras sobre a guarda de crianças. Em 1976, especialistas suíços apresentaram ao 

Comitê uma proposta de anteprojeto de convenção sobre o restabelecimento da guarda em caso de remoção da 

criança por um de seus genitores para outro país; após analisar a proposta, o comitê de especialistas decidiu 

unificar os projetos em uma só convenção, resultando na Convenção Europeia sobre o Reconhecimento e a 

Execução de Decisões relativas à Guarda de Crianças e à Restauração da Guarda de Crianças, aberta a 

assinaturas em 20 de maio de 1980. O comitê também discutiu a produção de um instrumento para a criação 

de um tribunal internacional para resolver casos de decisões nacionais conflitantes sobre a questão, ideia que 

acabou sendo abandonada. (CONSELHO DA EUROPA. Série des traités européens – nº 105. Rapport 

explicatif de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde 

des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Luxemburgo, 20 de maio de 1980). 

 

http://www.uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Child%20Custody%20Jurisdiction%20and%20Enforcement%20Act
http://www.uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Child%20Custody%20Jurisdiction%20and%20Enforcement%20Act
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Como visto, a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado desde suas 

origens se mostrou atenta às questões de direito de família, percebendo a necessidade de 

adaptação das estruturas, métodos e práticas tradicionais do direito de família às novidades 

da sociedade internacional, inclusive no tocante à proteção da criança em relações 

transnacionais. O processo de preparação da Convenção da Haia de 1980 exposto a seguir é 

relatado por Adair Dyer, secretário do Secretariado Permanente da Conferência da Haia de 

Direito Internacional Privado entre 1973 e 1978 e primeiro secretário a partir de 1978, e é 

apresentado nos trabalhos preparatórios da Convenção, publicados pela Conferência da Haia 

em seus Actes et documents de la treizième session de la Conférence de La Haye de droit 

international privé, tomo I (1978) e Actes et documents de la quatorzième session de la 

Conférence de La Haye de droit international privé, tomo III (1980).134 

A primeira menção ao tema da subtração internacional de crianças no âmbito da 

Conferência da Haia se deu nos trabalhos da Comissão Especial encarregada de preparar a 

Convenção de Proteção de Menores de 1961.135 Em janeiro de 1976, uma Comissão Especial 

foi reunida no seio da Conferência para discutir temas para trabalhos futuros, ocasião em 

que o assunto foi indicado para estudos internos pelo Secretariado Permanente.136 Em 

outubro de 1976, a Conferência da Haia incluiu o “sequestro legalizado” em sua agenda para 

trabalhos futuros, e a partir do ano seguinte iniciou-se a fase de pesquisa relacionada ao tema. 

                                                 
134 DYER, Adair. International Child Abduction by Parents. Recuel des Cours, v. 168, p. 231-267, 1980, p. 

243 e ss. 
135 Em um projeto preliminar preparado por essa Comissão, o Artigo 6º da Convenção previa que a mudança 

da residência habitual da criança não alteraria a jurisdição indicada pela Convenção se essa tivesse por objetivo 

escapar das autoridades anteriormente competentes. Adair Dyer explica que essa previsão acabou sendo 

removida do texto convencional, pois se entendeu que tal intenção do genitor abdutor seria de difícil 

comprovação, além do fato de que tal previsão que a residência habitual é alterada pela simples transferência 

da criança para um Estado diferente. É interessante notar que a Convenção da Haia sobre Proteção de Menores 

de 1961, ao reconhecer a jurisdição primordial do Estado de residência habitual da criança para decretar 

medidas de proteção, aplicando sua lei interna, possibilitou ao genitor, ao deslocar a criança para outro Estado 

e lá estabelecer sua residência habitual, frustrar medidas de proteção determinadas pelo Estado de residência 

anterior, e ter novas medidas determinadas pelo novo Estado (conforme o Artigo 5º da Convenção). Além 

disso, o texto convencional determinava o reconhecimento da autoridade parental indicada pela lei de 

nacionalidade (Artigo 3º), bem como a possibilidade de que as autoridades do Estado de nacionalidade da 

criança tomassem medidas protetivas da criança ou de sua propriedade (Artigo 4º), de modo que, se a criança 

fosse removida para seu país de nacionalidade e nele sua custódia fosse concedida ao genitor abdutor, nenhum 

recurso restava ao genitor abandonado. Outra previsão problemática era de que a execução de medidas 

determinadas por outros Estados contratantes seria governada pela lei interna do Estado executor (Artigo 7º). 

Para Adair Dyer, essas limitações da Convenção de 1961 contribuíram para a relutância de diversos Estados 

em a ela aderir, além de oferecer oportunidades de obter ratificação judicial de situações de subtração 

internacional de crianças. DYER, Adair. International Child Abduction by Parents. Recuel des Cours, v. 168, 

p. 231-267, 1980, p. 239-243. 
136 Na reunião, foi sugerida pela delegação canadense a preparação de uma convenção sobre o “sequestro 

legalizado”, isto é, a subtração de uma criança por um de seus genitores. 
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A Comissão Especial encarregada recorreu à expertise da organização não-governamental 

Serviço Social Internacional,137 bem como à contribuição de seus Estados membros sobre 

os aspectos legais da subtração e da retenção internacional de crianças. 

Diante da falta de subsídio nas legislações nacionais para determinar o conteúdo 

daquilo que até então estava sendo denominado “sequestro legalizado”,138 coube à Comissão 

Especial realizar essa delimitação durante sua pesquisa, chegando a cinco situações: (i) a 

transferência de uma criança de seu país de residência habitual por um genitor sem o 

consentimento do outro genitor, quando ainda não havia decisão relativa à sua custódia; (ii) 

a transferência da criança para outro país por um genitor que não aquele a quem foi 

concedida sua custódia; (iii) a retenção da criança pelo genitor não detentor da custódia em 

país que não o de sua residência habitual; (iv) a transferência da criança, cuja custódia no 

país de sua residência habitual foi conferida a um dos genitores, pelo outro genitor, para país 

onde a custódia da criança foi conferida a este último; e (v) a transferência da criança de seu 

país de residência habitual por genitor expressamente proibido de fazê-lo por decisão 

judicial. 

Teve início então a fase de negociação da Convenção, que tomou por base os 

resultados obtidos na fase de pesquisa. A partir das respostas oferecidas pelos Estados 

membros, se apresentaram como métodos factíveis (i) a facilitação do reconhecimento e da 

execução de decisões (ideia que vinha sendo discutida paralelamente por comitê de 

especialistas do Conselho da Europa, do que acabou resultando a Convenção Europeia de 

1980); (ii) a facilitação da devolução da criança, pela instituição de mecanismos 

administrativos e/ou judiciais mais céleres (igualmente discutida no seio do Conselho da 

Europa); (iii) a definição mais precisa da jurisdição dos tribunais nacionais (noção presente 

no Uniform Child Custody Jurisdiction Act de 1968); e (iv) o fortalecimento da cooperação 

administrativa (compatível com o modelo de cooperação por meio de Autoridades Centrais, 

já previsto em convenções aprovadas na Conferência da Haia em 1965 e 1970, sobre citação 

                                                 
137 A organização Serviço Social Internacional (SSI) foi criada em 1924 e é composta por uma rede de entidades 

nacionais de suporte a crianças e famílias afetadas por problemas relacionados à migração internacional. A SSI 

havia contribuído anteriormente na preparação das Convenções da Haia de 1961 sobre proteção de menores e 

de 1965 sobre adoção. Em relação à Convenção de 1980, a organização preparou um estudo tendo como base 

os dados referentes aos casos registrados por sua rede de entidades nacionais, que foi encaminhado à Comissão 

Especial da Conferência da Haia. 
138 Em nenhuma legislação nacional foi encontrada previsão para o conjunto de atividades até então reunido 

sob a denominação “legal kidnapping”. Em alguns países, a legislação penal previa como conduta criminosa 

interferir na custódia de uma criança, inclusive pela sua remoção de sua jurisdição. (DYER, Adair. International 

Child Abduction by Parents. Recuel des Cours, v. 168, p. 231-267, 1980, p. 247). 

 



56 

 

e notificação e sobre obtenção de provas, respectivamente)139. Também com base nas 

respostas dos Estados membros à fase de pesquisa, foi rechaçada a ideia de constituição de 

um tribunal internacional para a solução dos casos de subtração internacional de crianças 

(também discutida no âmbito do Conselho da Europa). A redação do texto convencional 

propriamente dito foi iniciada oficialmente na segunda reunião da Comissão Especial, em 

novembro de 1979.140  

Percebeu-se que as diversas circunstâncias que se pretendia prevenir decorriam todas 

da manutenção de uma criança fora do meio familiar e social habitual, onde alguém exercia 

legítimo direito de guarda sobre ela. Os especialistas da Comissão Especial, de modo geral, 

se mostraram contrários a uma convenção nos moldes tradicionais de reconhecimento e 

execução de decisões, focada na decisão sobre a guarda da criança – como é a Convenção 

Europeia de 1980. Formou-se o entendimento de que o instrumento deveria, ao invés disso, 

se preocupar principalmente com a reversão da situação de mudança de domicílio ou 

retenção ilícitas, ao buscar a restauração do status quo anterior. Para tanto, elegeu-se o 

retorno imediato da criança ao seu Estado de residência habitual como a solução que melhor 

se adequa à proteção e aos interesses da criança.141 Isso se justifica pela gravidade das 

consequências decorrentes da situação de subtração, dolorosa para o genitor abandonado e, 

principalmente, traumática para a criança, que é separada do genitor com o qual vivia e 

submetida a um ambiente social e cultural com o qual não estava acostumada. 

                                                 
139 Trata-se da Convenção da Haia relativa à Citação e à Notificação no Estrangeiro dos Atos Judiciais e 

Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial de 1965 e da Convenção sobre a Obtenção de Provas no 

Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial de 1970. Todavia, vale pontuar que, em ambas as convenções, as 

Autoridades Centrais apenas recebiam ordens emanadas de autoridades estrangeiras, enquanto que na 

Convenção da Haia de 1980 o órgão assume também a função de transmissão desses pedidos para as 

Autoridades Centrais dos demais Estados contratantes. 
140 A preparação do texto convencional tomou como ponto de partida uma minuta resultante da conjunção de 

propostas de projeto preparadas pela relatora espanhola Elisa Pérez-Vera e pelo especialista francês Luis 

Chatin, além de propostas de dispositivos convencionais elaboradas pelo jurista escocês A. E. Anton. Adair 

Dyer explica que o aproveitamento de um projeto geral prévio era uma abordagem até então pouco aceita pelo 

Secretariado Permanente da Conferência da Haia, mas se mostrou bem sucedido, evitando que o texto 

convencional tivesse que ser desde seu início derivado das discussões da Comissão Especial, integralmente 

concebido durante suas reuniões. (DYER, Adair. International Child Abduction by Parents. Recuel des Cours, 

v. 168, p. 231-267, 1980, p. 254). 
141 No Relatório Explicativo da Convenção da Haia de 1980, Elisa Pérez-Vera argumenta que o conceito de 

“melhor interesse da criança” é tão impreciso que está mais próximo de ser um paradigma social do que uma 

norma jurídica concreta. Segundo a Professora, em casos de subtração internacional de crianças, esse conceito 

era tradicionalmente utilizado, pelas autoridades nacionais do Estado para o qual a criança foi levada, para 

embasar decisões que legalizavam a situação da criança naquele país. Pérez-Vera alerta que tal utilização corre 

o risco de traduzir manifestações do particularismo cultural daquela sociedade ao julgar valores subjetivos 

próprios do seu Estado de residência habitual. (CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p.431). 
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O responsável pela abdução ou retenção, em geral, o faz com o intuito de criar 

conexões artificiais de jurisdição internacional, a fim de obter, junto às autoridades do Estado 

no qual mantém a criança, uma decisão que lhe seja favorável sobre sua guarda, dando 

aparência de legalidade à situação.142 Se tratando o retorno de uma solução provisória, após 

sua efetiva realização, caberia à jurisdição do Estado de residência habitual decidir 

definitivamente sobre a guarda da criança. Presume-se estar essa jurisdição melhor situada 

para tal decisão de mérito, mais intimamente conectada ao ambiente social em que suas 

relações familiares se constituíram, e mais apta a obter as informações necessárias à 

elucidação do caso concreto.143 O retorno imediato da criança ao seu Estado de residência 

habitual, portanto, serve para impedir as consequências fáticas e jurídicas decorrentes da 

subtração, permitindo à criança ter sua situação jurídica determinada pelo juiz mais próximo 

de suas relações familiares e sociais, e, também, desencorajando novos episódios de 

transferência ou retenção.144  

 

1.3.2.1.3. O TEXTO CONVENCIONAL 

A Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de 

Crianças foi adotada pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado em 25 de 

outubro de 1980, pelo voto unânime dos delegados presentes à sua 14ª Sessão,145 e passou a 

                                                 
142 Mesmo que o abdutor permaneça inerte, ou que o genitor abandonado consiga evitar a consolidação no 

tempo da situação provocada pela remoção ou retenção da criança, o abdutor continuaria em posição de 

vantagem, por ter, a princípio, escolhido a jurisdição que lhe é mais favorável para julgar a situação da criança. 

(CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa 

Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 428-429). 
143 SILBERMAN, Linda J. Co-operative efforts on behalf of children: the Hague Children’s Convention. 

Recueil des Cours v. 323, 2006, p.  304; 
144 A ideia do retorno imediato como forma de proteção da criança subtraída e expressão de seu melhor interesse 

já havia sido reconhecida como princípio no artigo 17.1 da Recomendação nº 874 de 1979 da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa, segundo o qual “as crianças não devem mais serem consideradas 

propriedade de seus pais, mas serem reconhecidas como indivíduos com seus direitos e necessidades próprios” 

(CONSELHO DA EUROPA. Assembleia Parlamentar. Recomendação nº 874 (1979). Disponível em: 

http://assembly.coe.int, acessado em 10 de março de 2016). 
145 A 14º Sessão da Conferência ocorreu de 6 a 25 de outubro de 1980. Nos termos do Relatório explicativo, 

compareceram à votação as delegações de Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canada, Dinamarca, 

Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Japão, Luxemburgo, Noruega, Países-Baixos, 

Portugal, Reino-Unido, Suécia, Suíça, Tchecoslováquia, Venezuela e Yugoslávia. Os representantes de Egito, 

Israel e Itália, apesar de não terem comparecido à votação, haviam participado ativamente dos trabalhos 

preparatórios. Marrocos, Santa Sé e URSS enviaram observadores, assim como fizeram o Conselho da Europa, 

o Secretariado da Commonwealth e o Serviço Social Internacional. (CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO 

INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, 

p. 426). 

 

http://assembly.coe.int/
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vigorar no plano internacional em 1º de dezembro de 1983.146 Conta hoje com 95 Estados 

contratantes.147 A análise que se segue toma como base a versão traduzida do texto 

convencional, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3413 de 14 de abril de 2000. O texto 

convencional original, contudo, foi celebrado nas línguas inglesa e francesa, depositados em 

um único exemplar nos arquivos do Governo do Reino dos Países Baixos.148  

O título da Convenção faz referência expressa à restrição de seu escopo aos “aspectos 

civis” da subtração, deixando claro que o texto convencional não trata das consequências 

penais que a conduta possa ter conforme a legislação de determinado Estado contratante.149 

Nessa linha, o termo “sequestro”, escolhido como tradução para a palavra francesa 

“enlèvement”, ou para a inglesa “abduction”, não deve ser confundido com a prática prevista 

no ordenamento jurídico brasileiro como crime.150 Tanto que nenhuma outra parte da 

Convenção além de seu título volta a fazer uso do termo. 

Importante ponto a ser destacado em relação à opção pelas expressões “sequestro”, 

“enlèvement” e “abduction” é que elas não indicam todos os casos alcançados pela 

Convenção, já que, a princípio, esses termos não abarcam a hipótese de violação do direito 

de guarda pela retenção da criança. O preâmbulo convencional, por sua vez, menciona os 

“efeitos prejudiciais resultantes de mudança de domicílio ou de retenção ilícitas”; e o artigo 

                                                 
146 Conforme previsto no artigo 43 da Convenção. Quatro países assinaram a Convenção no momento de sua 

adoção pela Conferência da Haia: Canadá, França, Grécia e Suíça. 
147 Essa informação está atualizada até 27 de julho de 2016. A lista completa dos Estados signatários encontra-

se disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24 (acesso em 29 de 

novembro de 2016). 
148  Importa destacar que a versão incorporada pelo ordenamento jurídico brasileiro não corresponde 

integralmente à tradução para a língua portuguesa disponibilizada no site da Conferência da Haia, que por sua 

vez corresponde à versão aprovada em Portugal (Decreto nº 33/83 daquele país), em que o tratado foi intitulado 

“Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças”. 
149 A questão chegou a ser discutida durante os trabalhos preparatórios, e o entendimento predominante foi de 

que, em se tratando de um problema próprio do direito de família, a criminalização da prática não serve ao 

melhor interesse da criança e não auxilia na resolução dos casos de subtração, por conta do temor por parte do 

genitor abdutor de sofrer sanções penais caso retorne com a criança para o Estado de residência habitual. Nesse 

sentido, a expressão “legal kidnapping”, terminologia até então predominante, foi substituída por “abduction”, 

considerada mais neutra. (DYER, Adair. International Child Abduction by Parents. Recuel des Cours, v. 168, 

p. 231-267, 1980, p. 256). 
150 O crime de sequestro e cárcere privado encontra-se previsto no artigo 184 do Código Penal brasileiro, e 

corresponde à conduta de privar alguém de sua liberdade, especialmente sua liberdade de locomoção, contra 

sua vontade, por qualquer meio (violência física ou moral, fraude etc.). Cezar Roberto Bitencourt explica que 

o Código Penal utiliza as expressões “sequestro” e “cárcere privado” com sentidos semelhantes, servindo os 

limites do confinamento imposto à vítima tão somente para a análise da maior ou menor censurabilidade da 

ação no momento da aplicação da pena. (BITENCOURT, Cezar R. Código Penal Comentado. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 284 e ss.). 

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24
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1º faz referência às “crianças ilegalmente transferidas para qualquer Estado Contratante ou 

nele retidas ilegalmente”.151 

A Convenção da Haia de 1980 é estruturada em seis capítulos e 45 artigos. O primeiro 

capítulo da Convenção da Haia de 1980 estabelece seu âmbito de aplicação, tratando de seus 

objetivos e dos sujeitos envolvidos. Os objetivos são definidos como sendo garantir (i) o 

retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para ou retidas em algum dos Estados 

contratantes; e (ii) o respeito em todos os Estados contratantes dos direitos de guarda e de 

visita existentes em um deles.152 O retorno imediato da criança é apresentado como regra 

geral para a solução para os casos de subtração internacional. Já o segundo objetivo 

representa o aspecto preventivo da Convenção da Haia de 1980.  

O direito de guarda é conceituado como aquele que compreende “os direitos relativos 

aos cuidados com a pessoa da criança, e, em particular, o direito de decidir sobre o lugar da 

sua residência”. O mesmo dispositivo conceitua o direito de visita como aquele que 

compreende “o direito de levar uma criança, por um período limitado de tempo, para um 

lugar diferente daquele onde ela habitualmente reside”. 

O objeto de aplicação ratione personae, ou seja, o sujeito protegido pela Convenção, 

é a criança menor de dezesseis anos com residência habitual em um dos Estados contratantes 

imediatamente antes de um episódio de transferência ou retenção ilícita.153 Os Estados 

contratantes assumem o dever genérico de tomar “todas as medidas apropriadas que visem 

assegurar, nos respectivos territórios, a concretização dos objetivos da Convenção”, devendo 

recorrer inclusive a procedimentos de urgência na aplicação do texto convencional, o que se 

justifica diante da gravidade de que se investe a situação fática e jurídica da criança vítima 

de subtração internacional.154 

Questão fundamental para a aplicação da Convenção é a caracterização da situação 

de transferência ou retenção ilícita, já que é estritamente nessa hipótese que o retorno 

imediato da criança deve ser determinado. Nesse sentido, o texto convencional reconhece 

como ilícita a transferência ou retenção em que há violação de direito de guarda atribuído 

                                                 
151 No presente trabalho, o termo “subtração”, apesar de poder parecer mais adequado para tratar da ação de 

transferência do que da situação de retenção, será utilizado para englobar os dois cenários de ilicitude, 

entendendo-se que nos dois casos a criança subtraída é mantida distante daquele que legitimamente detém o 

direito de guarda. 
152 Artigo 1. 
153 Artigo 4. 
154 Artigo 2. 
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pela lei do Estado de residência habitual da criança.155 Esse direito de guarda pode resultar 

de uma atribuição de pleno direito, de decisão judicial ou administrativa ou de acordo; para 

a configuração da ilicitude, todavia, é necessário que (i) estivesse sendo exercido “de 

maneira efetiva” ou (ii) devesse está-lo sendo se a transferência ou retenção não tivesse 

ocorrido. 

O sistema cooperacional instituído pela Convenção da Haia de 1980 tem por base na 

comunicação entre Autoridades Centrais, órgãos designados por cada Estado contratante.156 

O procedimento de retorno imediato da criança, regulado no Capítulo III da Convenção, 

inicia-se pela apresentação, por qualquer pessoa, instituição ou organismo, de um pedido de 

retorno à Autoridade Central de qualquer Estado contratante. 

O pedido de retorno apresentado à Autoridade Central deve conter a identificação da 

criança transferida ou retida ilegalmente, os motivos pelos quais se exige o retorno e as 

informações disponíveis sobre a localização da criança e a identidade da pessoa com quem 

ela se encontra, podendo ainda ser acompanhado de documentos referentes à sua situação 

jurídica e à legislação de seu Estado de residência habitual.157 A Autoridade Central, então, 

deve transmitir o pedido para a Autoridade Central do Estado contratante em que a criança 

presumidamente se encontra, que, por sua vez, deve tomar as medidas apropriadas para 

assegurar o retorno voluntário.158 Esse mesmo procedimento também é aproveitado para o 

trâmite pedidos que tenham por objetivo a organização ou proteção do efetivo exercício do 

direito de visita.159 Não obstante, importa destacar que nada na Convenção impede que, 

diante de um episódio de violação de direito de guarda ou visita, o interessado dirija-se 

diretamente às autoridades judiciais ou administrativas de um Estado contratante para tratar 

da questão.160 

A atuação das Autoridades Centrais é regulada pelo Capítulo II da Convenção, que 

fornece um rol não exaustivo de medidas a serem, direta ou indiretamente, promovidas por 

esses órgãos na realização dos objetivos convencionais, como por exemplo: a localização de 

criança transferida ou retida ilicitamente; a tomada de medidas preventivas para evitar danos 

                                                 
155 Artigo 3. 
156 Artigo 6. 
157 Artigo 8. 
158 Artigos 9 e 10. 
159 Artigo 21. 
160 Artigo 29. 
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à criança e/ou às partes interessadas; a promoção de soluções amigáveis para as situações de 

transferência ou retenção ilícita; a transmissão de informações sobre a situação social da 

criança e sobre a legislação interna relativa à aplicação da Convenção; e a abertura de 

procedimentos judiciais ou administrativos voltados ao retorno da criança ou à organização, 

proteção e exercício do direito de visita.161  

Tanto a Autoridade Central do Estado requerente como a do Estado requerido podem 

cobrar das autoridades judiciais ou administrativas competentes a aplicação das medidas de 

urgência direcionadas ao retorno da criança, caso uma decisão sobre a questão não tenha 

sido tomada em um prazo de seis semanas a contar da apresentação do pedido.162 

O pedido de retorno imediato de uma criança subtraída, transmitido entre as 

Autoridades Centrais dos Estados contratantes, deve ser necessariamente concedido pela 

autoridade judicial ou administrativa competente, desde que (i) decorrido menos de um ano 

entre a ocorrência da transferência ou retenção ilícita e o início do processo perante a referida 

autoridade; ou, (ii) mesmo que decorrido mais de um ano, desde que a criança não esteja 

integrada no seu novo meio.163 Todavia, o texto convencional ressalta não haver limitação 

ao poder dessa autoridade para ordenar o retorno, que pode ter por fundamento outros 

elementos além dos previstos na Convenção.164  

Por sua vez, para a recusa do retorno, as seguintes razões são apresentadas: (i) o não 

exercício efetivo do direito de guarda na época da transferência ou retenção; (ii) a 

concordância posterior do detentor da guarda com a transferência ou retenção; (iii) o risco 

grave de sujeição da criança, no seu retorno, a “perigos de ordem física ou psíquica” ou a 

“situação intolerável”; (iv) o atingimento, pela criança, de idade e grau de maturidade 

suficientes para opinar sobre a questão; e, finalmente, (v) quando o retorno “não for 

compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido com relação à proteção dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais”.165  

A Convenção da Haia de 1980 expressamente dispensa as autoridades competentes 

para determinar o retorno de procedimentos específicos para a comprovação de legislação 

estrangeira e o reconhecimento de decisões estrangeiras, incumbindo ainda as Autoridades 

                                                 
161 Artigos 7 e 21. 
162 Artigo 11. 
163 Artigo 12. 
164 Artigo 18. 
165 Artigos 13 e 20. 
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Centrais de auxiliar na obtenção de documentos do Estado de residência habitual da criança 

relacionados à comprovação do caráter ilícito da transferência ou retenção.166 

Informado o episódio de subtração às autoridades do Estado em que a criança se 

encontra e reunidas as condições previstas na Convenção para a determinação de seu retorno, 

é vedada às referidas autoridades tomar decisões sobre o mérito da guarda da criança.167 

Mesmo que as autoridades do Estado requerido venham a decidir sobre a guarda da criança, 

ou que uma decisão tomada em outro Estado seja passível de reconhecimento naquele 

Estado, essas decisões em si não podem servir de base para justificar a recusa do pedido de 

retorno – embora os motivos que as embasaram possam ser levados em consideração pelas 

autoridades competentes.168 

No Capítulo V são apresentadas disposições gerais relacionadas à aplicação da 

Convenção da Haia de 1980. Veda-se a imposição de caução ou depósito para a instauração 

dos processos judiciais ou administrativos.169 Cabe à Autoridade Central e às autoridades 

judiciais e administrativas de cada Estado contratante arcar com os custos resultantes da 

aplicação da Convenção, exceto em relação às despesas ocasionadas pelo retorno da criança, 

que podem ser exigidas do requerente. Não obstante, em qualquer caso, pode-se impor, ao 

responsável pelo episódio de violação do direito de guarda ou visita, o ressarcimento de 

quaisquer despesas efetuadas pelo requerente para a defesa de seu direito – decorrentes não 

apenas do retorno propriamente dito, mas também, por exemplo, da representação judiciária, 

da localização da criança, de viagens etc.170 

Dispensa-se a legalização ou qualquer outra formalidade similar dos pedidos, 

comunicações e outros documentos transmitidos, que devem ser considerados admissíveis 

pelas autoridades judiciais e administrativas de todos os Estados contratantes.171 Quando a 

tradução desses documentos para a língua oficial do Estado requerido for “dificilmente 

realizável”, eles podem ser enviados acompanhados de tradução em francês ou inglês.172 Os 

Estados contratantes se comprometem ainda a oferecer, a quaisquer nacionais ou residentes 

                                                 
166 Artigos 14 e 15. 
167 Artigo 16. 
168 Artigo 17. 
169 Artigo 22. 
170 Artigo 26. 
171 Artigos 23 e 30 
172 Artigo 24. 
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habituais de outro Estado contratante, assistência judiciária e jurídica nas mesmas condições 

de seus nacionais ou residentes habituais.173 

A Convenção da Haia de 1980 reconhece expressamente sua prevalência sobre a 

Convenção da Haia sobre Proteção de Menores de 1961 em relação aos Estados contratantes 

de ambas. A Convenção admite ainda a aplicação de outros tratados que estejam em vigor 

entre Estados contratantes, ou mesmo da legislação interna de um Estado requerido, desde 

que no sentido de garantir o retorno de uma criança que tenha sido ilicitamente transferida 

ou retida, ou de organizar o direito de visita.174 Admite ainda a assinatura de tratados 

posteriores entre Estados contratantes sobre a matéria, desde que com o objetivo de reduzir 

as restrições a que poderia estar sujeito o retorno da criança.175 

 

1.3.2.2. OUTROS INSTRUMENTOS 

Deve-se apresentar ainda outros tratados que abordam o tema da violação do direito 

de guarda. O primeiro deles, a Convenção Europeia sobre o Reconhecimento e a Execução 

de Decisões relativas à Guarda de Crianças e ao Restabelecimento da Guarda de Crianças, 

adotada em 20 de maio de 1980, foi preparada no âmbito do Conselho da Europa de forma 

praticamente concomitante à Convenção da Haia de 1980.176 A Convenção Europeia de 1980 

surgiu da constatação, na Convenção da Haia sobre Proteção de Menores de 1961, da 

ausência de previsões garantindo o reconhecimento e a execução de decisões estrangeiras 

relacionadas à guarda de crianças.  

Assim, o instrumento tem por objetivo tanto (i) o reconhecimento e a execução de 

decisões relativas à guarda da criança como (ii) a restauração da guarda em casos de 

deslocamento ilícito da criança para outro país.177 A Convenção utiliza a mesma faixa etária 

                                                 
173 Artigo 25. 
174 Artigo 34. 
175 Artigo 36. 
176 A Convenção Europeia de 1980 encontra-se em vigor para 37 Estados europeus (informação disponível em 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/105/signatures?p_auth=KwSuF0WB, 

atualizada até 25 de março de 2016). 
177 Para a redação do texto convencional, o comitê de especialistas reunido pelo Comitê de Ministros do 

Conselho da Europa harmonizou duas propostas de texto convencional, uma voltada ao reconhecimento e à 

execução de decisões, e a outra voltada à restauração da guarda em casos de deslocamento ilícito da criança 

para outro país. Conselho da Europa. Série des traités européens – nº 105. Rapport explicatif de la Convention 

européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le 

rétablissement de la garde des enfants. Luxemburgo, 20 de maio de 1980. 

 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/105/signatures?p_auth=KwSuF0WB
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para a determinação dos sujeitos por ela protegidos, considerando “menor” uma pessoa que 

não tenha atingido a idade de dezesseis anos.178 

Para a consecução de seus objetivos, a Convenção Europeia de 1980 também utiliza 

o mecanismo cooperacional das Autoridades Centrais.179 O texto convencional, de modo 

geral, busca garantir celeridade ao processo de reconhecimento e execução de decisões 

relativas ao direito de guarda e ao direito de visita proferidas por um Estado contratante.180 

Em relação ao deslocamento ilícito, este é definido pela Convenção como a condução 

da criança para outro país em violação a decisão relativa à sua guarda proferida por um 

Estado contratante, bem como a não entrega da criança após o término de um período de 

exercício de direito de visita ou de qualquer outra estada temporária em outro país.181 

Enquanto a Convenção da Haia de 1980 não exige o reconhecimento de decisão estrangeira 

para que seja determinado o retorno de uma criança ilicitamente subtraída, no âmbito da 

Convenção Europeia, o retorno é determinado em decorrência do reconhecimento de uma 

decisão sobre a guarda da criança que tenha sido proferida por um Estado contratante 

anteriormente ao episódio de deslocamento ou retenção; caso essa decisão não exista, o 

detentor da guarda deve buscar uma decisão proferida por um Estado contratante que declare 

aquele deslocamento ou retenção como ilícito.182 

A Convenção apresenta soluções específicas para diferentes situações relacionadas à 

violação do direito de guarda. Caso (a.i) ambos os genitores e a criança ilicitamente 

deslocada tenham a mesma nacionalidade do Estado em que a decisão sobre a guarda em 

questão foi tomada, e esse Estado também seja o da residência habitual da criança, ou caso 

(a.ii) se trate do não repatriamento de uma criança após um período de visita ao exterior, em 

violação a uma decisão proferida ou a um acordo confirmado pela autoridade competente 

em relação ao direito de visita, e (b) o pedido de reconhecimento da decisão seja apresentado 

dentro de um prazo de seis meses a partir do deslocamento ou do não repatriamento, a 

Convenção Europeia de 1980 determina o restabelecimento imediato da guarda, que não 

                                                 
178 Artigo 1. Exige ainda que o menor de dezesseis anos não goze do direito fixar sua própria residência, seja 

segundo a lei da sua residência habitual, a da sua nacionalidade ou a do Estado requerido. 
179 Artigos 2 a 6 da Convenção Europeia de 1980. 
180 Artigos 7 e 11 a 16 da Convenção Europeia de 1980. Em relação ao direito de visita, o artigo 11.2 admite 

que as autoridades do Estado requerido fixem as modalidades de sua execução e exercício. 
181 Artigo 1 da Convenção Europeia de 1980. 
182 Artigo 12 da Convenção Europeia de 1980. 
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deve ser submetido a nenhuma outra condição que não aquelas relacionadas à constatação 

fática dessas hipóteses.183 

Em se tratando de um deslocamento ilícito que (a) não atenda aos requisitos da 

nacionalidade comum da criança e de seus genitores e da residência habitual da criança, 

ambos em relação ao Estado em que a decisão sobre a guarda foi tomada, e (b) cujo pedido 

de retorno também seja apresentado dentro do prazo de seis meses a partir do deslocamento, 

a Convenção admite uma lista exaustiva de hipóteses de recusa ao reconhecimento da 

decisão relativa à guarda, relacionadas ao direito de defesa (falta de notificação regular do 

réu) e ao respeito a decisões anteriormente proferidas no Estado requerido.184  

Em todos os demais casos, como aqueles em que o pedido de retorno é apresentado 

após o prazo de seis meses a contar do deslocamento ou do não repatriamento, considera-se 

que a criança já pode estar integrada ao meio em que se encontra, estando o pedido de 

reconhecimento da decisão sobre a guarda sujeito a diversas condições, e a decisão a ser 

reconhecida, sujeita à verificação de sua compatibilidade com os princípios fundamentais do 

ordenamento jurídico do Estado requerido e com o interesse da criança.185 

Outro instrumento é a Convenção Interamericana sobre Restituição Internacional de 

Menores, adotada no âmbito da Quarta Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direito Internacional Privado (IV CIDIP), em Montevidéu, em 15 de julho de 1989.186 A 

Convenção de Montevidéu de 1989 apresenta uma configuração bem próxima da Convenção 

da Haia de 1980. São apresentados como seus objetivos (i) a restituição de crianças que, 

tendo residência habitual em um dos Estados contratantes, tenham sido ilegalmente 

transportadas para ou retidas em um Estado contratante, assim como (ii) a o respeito ao 

exercício do direito de visita, de custódia ou de guarda por seus titulares.187  

O sujeito protegido por suas regras é a criança menor de dezesseis anos de idade.188 

A Convenção se preocupa em conceituar “direito de custódia ou guarda” e “direito de visita”, 

                                                 
183 Artigo 8 da Convenção Europeia de 1980. 
184 Artigo 9 da Convenção Europeia de 1980. 
185 Artigo 10 da Convenção Europeia de 1980. 
186 A Convenção de Montevidéu de 1989, cujo instrumento original e ratificações são depositados na Secretaria 

Geral da Organização dos Estados Americanos, entrou em vigor em 4 de novembro de 1994, e conta atualmente 

com 14 Estados contratantes (informação disponível em http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-53.html, 

atualizada até 25 de março de 2016). No Brasil, a Convenção foi internalizada por meio do Decreto nº 1.212, 

de 3 de agosto de 1994. 
187 Artigo 1 da Convenção de Montevidéu de 1989. 
188 Artigo 2 da Convenção de Montevidéu de 1989. 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-53.html
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para então reconhecer como ilegal o transporte ou a retenção que ocorrer em violação a tais 

direitos segundo a lei de residência habitual do menor.189 Em relação ao “procedimento de 

restituição de menor”, a Convenção estabelece a competência das autoridades judiciárias ou 

administrativas do Estado de residência habitual da criança imediatamente anterior ao 

transporte ou retenção ilegal para conhecer da solicitação de restituição da criança. 

O procedimento de restituição pode ser exercido mediante solicitação às Autoridades 

Centrais indicadas pelos Estados contratantes, mas também por meio de carta rogatória ou 

por via diplomática/consular.190 São apresentadas como hipóteses de recusa à solicitação de 

restituição: (i) o consentimento posterior do titular da solicitação em relação ao transporte 

ou retenção; (ii) a existência de grave risco de que a restituição exponha a criança a perigo 

físico ou psíquico; (iii) a oposição ao regresso da criança cuja idade e maturidade justifiquem 

que sua opinião seja levada em conta, a critério da autoridade competente; (iv) a violação 

dos “princípios fundamentais do Estado requerido, consagrados em instrumentos de caráter 

universal ou regional sobre direitos humanos e da criança”.191  

É estabelecido o prazo de um ano para que o procedimento de restituição da criança 

seja iniciado, contado a partir da data do transporte ou retenção ilegal, ou a partir do 

momento em que a criança tenha sido localizada, caso seu paradeiro fosse até então 

desconhecido. Após o vencimento desse prazo, cabe à autoridade requerida verificar se a 

criança já “se adaptou ao seu novo ambiente” antes de proceder à sua restituição.192 

A Convenção de Montevidéu de 1989 expressamente determina estar em vigor para 

Estados membros da Organização dos Estados Americanos contratantes também da 

Convenção da Haia de 1980, admitindo que estes Estados acordem, de forma bilateral, pela 

aplicação prioritária da Convenção da Haia. Admite ainda a aplicabilidade de instrumentos 

bilaterais ou multilaterais sobre o assunto acordados futuramente, bem como de quaisquer 

práticas mais favoráveis observadas pelos Estados.193 

Por fim, vale fazer menção à Convenção Interamericana sobre o Tráfico 

Internacional de Menores, adotada à ocasião da Quinta Conferência Especializada 

                                                 
189 Artigos 3 e 4 da Convenção de Montevidéu de 1989. 
190 Artigos 7, 8 e 22 da Convenção de Montevidéu de 1989. Tal qual na Convenção da Haia de 1980, esse 

procedimento é aproveitado para solicitações relacionadas ao exercício do direito de visita, conforme o artigo 

21 da Convenção Interamericana. 
191 Artigos 11 e 25 da Convenção de Montevidéu de 1989.  
192 Artigo 14 da Convenção de Montevidéu de 1989. 
193 Artigos 34 e 35 da Convenção de Montevidéu de 1989. 
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Interamericana sobre Direito Internacional Privado (V CIDIP), na Cidade do México, em 18 

de março de 1994.194 Embora essa Convenção apresente como objetivos a prevenção e a 

sanção ao “tráfico internacional” de crianças, bem como a pronta restituição de suas vítimas, 

é direcionada ao tráfico que tenha por objetivo “prostituição, exploração sexual, servidão ou 

qualquer outro propósito ilícito”. Seu campo de aplicação, de natureza penal, não deve ser 

confundido com o da Convenção da Haia de 1980, ou mesmo com o da Convenção de 

Montevidéu de 1989, referentes a aspectos civis.195  

  

                                                 
194 A Convenção do México encontra-se em vigor para 15 Estados (informação disponível em 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores_firmas.htm, atualizada até 25 de 

março de 2016). Foi promulgada no Brasil pelo Drecreto nº 2.740, de 20 de agosto de 1998. 
195 Nesse sentido conclui Jacob Dolinger: “Portanto, sempre que se tratar de uma ação penal relativa ao tráfico 

internacional de menores, visando a um objetivo ilícito, inclusive o da adoção violadora das regras 

estabelecidas pela legislação nacional do país em que a criança residia habitualmente, a convenção que se 

aplica será a Interamericana, do México e não a Interamericana, de Montevidéu, nem a Convenção da Haia, 

pois estas duas dizem respeito, eclusivamente, à remoção ou à retenção de criança na relação pais-filhos, em 

que um genitor procura assegurar-se o convívio exclusivo da criança, excluindo o outro genitor”. (DOLINGER, 

Jacob. Direito Internacional Privado – A criança no Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 

314). 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores_firmas.htm
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2. PARÂMETROS HERMENÊUTICOS 

2.1. INCORPORAÇÃO, HIERARQUIA E INTERPRETAÇÃO DE 

TRATADOS COOPERACIONAIS 

A incorporação de tratados pelo ordenamento jurídico brasileiro exige a conjugação 

de vontades dos Poderes Executivo e Legislativo. Conforme se extrai dos artigos 84, VIII, e 

49, I, da Constituição da República, é do Presidente da República a competência para a 

negociação e a assinatura de um tratado, cabendo em seguida ao Congresso Nacional 

referendá-lo, por meio da edição de um decreto legislativo. Apenas então está o Poder 

Executivo autorizado à troca ou ao depósito formal dos instrumentos de ratificação, para que 

o tratado entre em vigor no plano internacional. Contudo, a norma expressa no tratado só 

adquire validade no plano interno após sua promulgação por decreto do chefe do Poder 

Executivo. 

A Convenção da Haia sobre o Sequestro Internacional de Crianças, assinada na 

cidade da Haia em 25 de outubro de 1980, só veio a ser aprovada pelo Congresso brasileiro 

em 15 de setembro de 1999, por meio do Decreto Legislativo nº 79. A isto se seguiu o 

depósito do instrumento de adesão, em 19 de outubro de 1999, e a consequente entrada em 

vigor da Convenção para o Brasil no plano internacional em 1º de janeiro de 2000.196 No 

ordenamento jurídico brasileiro, a Convenção passou a vigorar a partir de sua promulgação 

por meio do Decreto nº 3.413 de 14 de abril de 2000, concluindo assim o trâmite para a 

incorporação de tratados pelo governo brasileiro. 

Cabe à Constituição de cada Estado, pináculo do ordenamento jurídico nacional, 

estabelecer o posicionamento hierárquico da norma inserida em um tratado após sua 

incorporação ao direito interno. Apesar do exponencial crescimento do número de tratados 

celebrados entre os Estados, esse ímpeto legiferante não é acompanhado das providências 

internas necessárias ao cumprimento dos diversos compromissos assumidos. A grande 

                                                 
196 Como a Convenção só vigora entre dois Estados contratantes a partir do momento em que o primeiro a ter 

a ela ratificado/aderido aceita a adesão do outro, atualmente, ela tem efeito entre o Brasil e outros 72 países. 

Essa informação está atualizada até 1º de março de 2016, e pode ser encontrada em 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/acceptances/?mid=606 (acessado em 3 de 

março de 2016). Importa destacar que a Convenção da Haia de 1980 foi assinada pelo Brasil com reserva ao 

seu Artigo 24 (nos termos de seu Artigo 42), para determinar que os documentos estrangeiros juntados aos 

autos judiciais sejam acompanhados de tradução para o português, feita por tradutor juramentado oficial. 

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/acceptances/?mid=606
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maioria dos Estados não oferece primazia às regras internacionais em seus ordenamentos 

jurídicos internos; mesmo naqueles em que existe previsão constitucional da superioridade 

de tratados em relação à legislação infraconstitucional interna, essa superioridade acaba 

sendo mitigada por elementos diversos, como a exigência de reciprocidade, ou então é 

afastada ou ignorada pela jurisprudência.197  

No Brasil, ausente disposição constitucional expressa sobre a questão, o Supremo 

Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição, tradicionalmente consagra o 

estatuto dos tratados incorporados como sendo equivalente ao da lei ordinária federal.198  

Especificamente em relação aos tratados sobre direitos humanos, com o advento da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, introduziu-se a possibilidade de que lhes fosse conferida estatura 

jurídica constitucional, se aprovados pelo quórum qualificado previsto no artigo 5º, §3º, da 

Constituição da República.199 Com relação aos tratados de direitos humanos anteriores à 

referida Emenda, ou que de qualquer forma não tenham sido aprovados pelo quórum 

qualificado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu-lhes hierarquia diferenciada e especial, 

infraconstitucional mas superior à do restante da legislação (“tese da supralegalidade”), de 

modo que os direitos neles reconhecidos teriam a capacidade de paralisar a eficácia jurídica 

de qualquer norma infraconstitucional com eles conflitante.200 

                                                 
197 Antonio Cassese chegou a essa conclusão após extensa pesquisa, envolvendo centenas de países, publicada 

em 1985 (CASSESE, Antonio. Modern constitutions and international law. Recueil des Cours, v. 192, pp. 331-

475, 1985). No mesmo sentido, Alexandre de Moraes identifica a tendência pela consagração da supremacia 

das normas constitucionais em relação aos tratados incorporados no ordenamento jurídico nacional, ainda que 

alguns textos constitucionais adotem regras objetivando a maior efetividade dos direitos fundamentais, como 

é o caso brasileiro (MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 714). 

Também Francisco Rezek: “Dificilmente uma dessas leis fundamentais desprezaria, neste momento histórico, 

o ideal de segurança e estabilidade da ordem jurídica a ponto de subpor-se, a si mesma, ao produto normativo 

dos compromissos exteriores do Estado. Assim, posto o primado da constituição em confronto com a norma 

pacta sunt servanda, é corrente que se preserve a autoridade da lei fundamental do Estado, ainda que isto 

signifique a prática de um ilícito pelo qual, no plano externo, deve aquele responder” (REZEK, Francisco. 

Curso de direito internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 127). 
198 Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os tratados se 

situam “nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias”, 

reconhecendo entre eles “relação de paridade normativa” (STF. Plenário. ADI 1.480-MC. Rel. Min. Celso de 

Mello. Decisão de 04/09/1997, publicada em 18/05/2001). Esse entendimento tem como base os dispositivos 

constitucionais que tratam tratados e leis ordinárias federais como equivalentes: o artigo 47, que trata do 

quórum de deliberação para sua aprovação pelo Congresso Nacional; o artigo 102, III, “b”, que trata do controle 

de constitucionalidade de tratados e leis federais; e o artigo 105, III, “a”, que trata do controle de legalidade 

tendo como parâmetro tratado ou lei federal. 
199 A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, introduziu o § 3º do artigo 5º do texto 

constitucional que estabelece: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
200 STF. Plenário. RE 466.343 SP. Rel. Min. Cezar Peluso. Decisão de 3/12/2008, publicada em 11/12/2008. 

Neste julgado, o Supremo reconheceu de forma unânime a hierarquia especial e superior dos tratados de direitos 
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Contudo, a aceitação da paridade normativa entre os tratados e a legislação 

infraconstitucional significa que a aplicação de um tratado no plano interno poderia ser 

afastada pela simples edição de um dispositivo legal posterior que lhe fosse contrário, o que 

parece incompatível com relação aos deveres internacionais do Estado. Nos termos do artigo 

27 de Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969,201 um Estado “não pode 

invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”. 

Diante da contínua expansão temática do direito internacional, é cada vez mais habitual o 

conflito entre o princípio da supremacia da constituição e o unilateralismo do direito 

internacional, que exige que suas normas sejam cumpridas.202 Na hipótese de uma norma 

internacional ser afastada pela lei interna, sem que tenha havido a correspondente denúncia 

ou extinção, o Estado permanece sujeito à responsabilização internacional pela violação das 

obrigações assumidas.203 

Buscando uma abordagem que melhor atenda às necessidades de estabilidade e 

cooperação no âmbito das relações internacionais do Brasil, André de Carvalho Ramos 

propõe que seja reconhecido a todos os tratados – e não apenas aos de direitos humanos – o 

estatuto normativo superior ao das leis, com fundamento nos princípios de cooperação e 

integração previstos no inciso IX e no parágrafo único do artigo 4º da Constituição 

Federal.204 

                                                 
humanos que não tenham sido aprovados pelo quórum qualificado, restando a divergência sobre se a natureza 

desses tratados seria supralegal – tese majoritária – ou constitucional – tese vencida. Flávia Piovesan defende 

que o artigo 5º, §2º, da Constituição da República, ao estabelecer que “os direitos e garantias expressos na 

Constituição não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais”, pretende integrar os direitos 

enunciados nos tratados ao elenco de direitos constitucionalmente consagrados, conferindo-lhes natureza de 

norma materialmente constitucional, independentemente do quórum de sua aprovação (PIOVESAN, Flávia. 

Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 112 e ss.). 
201 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, foi promulgada no 

Brasil pelo Decreto nº 7.030 de 14 de dezembro de 2009. 
202 Sobre a convivência entre o direito internacional e o direito interno em um cenário de pluralidade de ordens 

jurídicas, ver: CARVALHO RAMOS, André de. Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova perspectiva na 

relação entre o direito internacional e o direito constitucional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, v. 106/107, p. 497-524, jan./dez. 2011/2012. 
203 Sobre a responsabilidade internacional, Pierre-Marie Dupuy explica que a crescente interdependência entre 

os povos gera, de um lado, uma também crescente necessidade de cooperação entre os Estados, e, de outro, um 

controle cada vez mais vigilante da legalidade da atuação de seus pares (DUPUY, Pierre-Marie. Le fait 

générateur de la responsabilité internationale des états. Recueil des Cours, v. 188, pp. 9-133, 1984).  
204 CARVALHO RAMOS, André de. O Novo Direito Internacional Privado e Conflito de Fontes na 

Cooperação Jurídica Internacional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 108, p. 

621-647, jan./dez. 2013. O mesmo defende Flávia Piovesan: PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito 

constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 118. 
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No mesmo sentido, Paulo Borba Casella exalta a necessidade de uma mudança 

estrutural na doutrina e na jurisprudência nacionais a respeito da relação entre o direito 

interno e o direito internacional, a partir da revisão do conceito de soberania e fundada em 

imperativos de convivência internacional, que permita alcançar um “grau suficientemente 

alto de aceitação da primazia do direito internacional, a fim de permitir a efetividade da 

norma internacional e a automaticidade da sua aplicação no direito interno”. Impõe-se trazer 

a lição do autor:205  

“A estrita observância de tratados, não sujeitos a alteração pela lei interna 

posterior, impõe-se como corolário lógico e imperativo jurídico, sob pena 

de esvaziar o processo de institucionalização do direito internacional e de 

construção de seu conteúdo, devendo tanto a legislação quanto a 

jurisprudência interna observarem tais preceitos. Em contraste com a 

concepção nacionalista das relações entre o estado e o mundo, a visão 

internacionalista insere o estado em sociedade de estados, que abrange todo 

o globo, e de que todos os estados fazem parte. A própria noção de 

sociedade interancional, enquanto entidade, superior a cada um de seus 

integrantes, situa cada estado, particularmente considerado, em relação ao 

todo. O império da lei limita a soberania, submetendo o estado, em sua 

atuação, à legalidade internacional, na ação restritiva resultante das 

obrigações deste em relação à sociedade.” 

 

A observância, a aplicação e a interpretação de tratados é tratada na Parte III da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969 e 

promulgada no Brasil pelo Decreto nº 7.030 de 14 de dezembro de 2009. A Convenção 

apresenta como regra primeira para a observância de um tratado o princípio pacta sunt 

servanda, segundo o qual compromissos nele assumidos obrigam seus contratantes e devem 

ser cumpridas de boa-fé, do que se extrai a presunção de sua validade e da continuidade de 

sua vigência.206 Trata-se do fundamento da vedação à invocação de disposição do direito 

interno para o inadimplemento de um tratado.207 

Como regra geral para a interpretação de um tratado, determina-se que deve ela 

seguir “o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu 

objetivo e finalidade”. O conceito de “contexto” adotado pela Convenção de Viena de 1969 

compreende o texto convencional, seu preâmbulo e anexos, além de quaisquer acordos 

                                                 
205 CASELLA, Paulo Borba; ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do. Manual de Direito 

Iternacional Público. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 245-246 e 249. 
206 Artigos 26 e 42 da Convenção de Viena de 1969. 
207 Artigo 27 da Convenção de Viena de 1969. 
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celebrados pelos Estados contratantes a ele relacionados. Também devem ser levados em 

consideração acordos celebrados e práticas observadas posteriormente por seus contratantes, 

relativos à sua interpretação ou aplicação. Os contratantes podem estabelecer um sentido 

especial no qual deve ser interpretado determinado termo do texto convencional.208 

A Convenção de Viena de 1969 admite ainda o recurso a “meios suplementares de 

interpretação”, a fim de confirmar ou determinar o sentido da interpretação quando esta, 

utilizando os elementos da regra geral, “deixa o sentido ambíguo ou obscuro” ou “conduz a 

um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado”. São citados como exemplos 

de meios suplementares de interpretação, os trabalhos preparatórios do tratado (os chamados 

“travaux préparatoires”) e as “circunstâncias de sua conclusão”.209 Os travaux 

préparatoires, todavia, podem ser equiparados a um novo acordo entre os contratantes, 

quanto ao sentido a ser dado à interpretação de um tratado, o que justificaria sua utilização 

mesmo quando não houvesse ambiguidade, obscuridade ou resultado absurdo ou 

irrazoável.210 

Em relação a tratados com versões autênticas de seu texto em duas ou mais línguas, 

sem que uma delas seja reconhecida como prevalente, caso haja uma diferença entre os 

sentidos das diversas versões que não possa ser superada por uma simples presunção de 

identidade de sentido, o texto convencional deve ser interpretado segundo o sentido que 

melhor conciliar suas versões, tendo em conta seu objeto e finalidade.211 

As regras oferecidas pela Convenção de Viena de 1969 representam apenas um ponto 

de partida para a interpretação de um tratado. Os próprios termos encontrados nos 

dispositivos da Convenção de Viena de 1969, por sua vez, estão sujeitos a diversas variáveis 

interpretativas. Portanto, é certo que, diante do caso concreto, sempre ainda restará ao 

intérprete uma variedade de opções, a serem escolhidas nos limites de suas competências 

funcionais.212 

                                                 
208 Artigo 31 da Convenção de Viena de 1969. 
209 Artigo 32 da Convenção de Viena de 1969. 
210 Nesse sentido, CASELLA, Paulo Borba; ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do. 

Manual de Direito Internacional Público. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 171; e, tratando especificamente 

da Convenção da Haia sobre os Acordos de Eleição de Foro de 2005, BEAUMONT, Paul R. Reflections on 

the relevance of public international law to private international law treaty making. Recueil des Cours, v. 340, 

pp. 9-61, 2009, p. 27 e ss.). 
211 Artigo 33 da Convenção de Viena de 1969. 
212 FRENCH, Duncan. Treaty interpretation and the incorporation of extraneous legal rules. International and 

Comparative Law Quarterly, v. 55, n. 2, pp. 281-314, abril de 2006. 
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A interpretação de um tratado pode ocorrer tanto no plano internacional como no 

plano nacional. Trata-se aqui da interpretação ocorrida no âmbito interno dos Estados 

contratantes, tendo como intérpretes as autoridades encontradas no interior da sua 

jurisdição.213 

Como visto, a cooperação jurídica internacional encontra nos tratados sua principal 

fonte de origem internacional. Ponto crítico de colidência entre tratados e normas internas 

no âmbito da cooperação jurídica internacional é a verificação da compatibilidade do pleito 

cooperacional com os direitos fundamentais reconhecidos no ordenamento interno, a fim de 

orientar à concessão ou à denegação da cooperação. Contudo, o intenso desenvolvimento 

normativo dos tratados internacionais e da legislação interna brasileira referentes à 

cooperação jurídica internacional não veio acompanhado de determinações quanto ao modo 

e à intensidade da incidência dos direitos fundamentais. 

No Brasil, a incidência de direitos humanos fundamentais na análise de pleitos 

cooperacionais se dá, via de regra, pelo juízo de delibação realizado pelos tribunais 

superiores. Trata-se de um sistema de contenciosidade limitada, que não permite o 

questionamento da decisão ou dos elementos estrangeiros em análise, mas tão somente a 

verificação de requisitos estabelecidos na Constituição, nos tratados e na legislação interna, 

e que, portanto, inclui o exame da conformidade do pleito à ordem pública nacional.214 Como 

essa verificação só é realizada por estar prevista em dispositivos normativos específicos, tal 

é considerado um modelo de incidência indireta de direitos humanos sob os pleitos 

cooperacionais.215 

                                                 
213 Francisco Rezek denomina a interpretação nacional de interpretação “autêntica” (REZEK, Francisco. Curso 

de direito internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 121). 
214 Dispõe o artigo 216-F do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, introduzido pela Emenda 

Regimental nº 18/2014: “Não será homologada a sentença estrangeira que ofender a soberania nacional, a 

dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública”. 
215 Isso significa dizer que o julgador não está livre para verificar a conformidade de elementos pleito 

cooperacional senão quando a legislação expressamente exige dele essa verificação. Tratando dos conflitos 

decorrentes da incidência dos direitos fundamentais do foro na cooperação jurídica internacional, Denise 

Abade discrimina as possíveis respostas em três teorias: (i) a teoria da “não indagação integral”, que nega a 

incidência de direitos fundamentais; (ii) a teoria da “não indagação mitigada” ou da “incidência indireta ou 

mediata”, que exige que essa incidência se dê nos termos específicos de tratados e regras internas sobre 

cooperação jurídica internacional; e (iii) a teoria da “incidência direta ou mediata”, que aplica à cooperação 

jurídica a concepção interna de direitos fundamentais, exigindo a completa adequação do pleito cooperacional 

(ABADE, Denise. Direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional: Extradição, assistência 

jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de presos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 84-145). 
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Contudo, a fluidez e a relatividade características do princípio da ordem pública 

tornam problemática sua aplicação para a proteção de direitos humanos, vez que não há a 

definição de parâmetros que garantam previsibilidade e segurança jurídica à sua utilização, 

o que se constata inclusive pelo acúmulo de decisões casuísticas dos tribunais superiores 

brasileiros em questões cooperacionais.216  

Destacam-se duas tentativas do Supremo Tribunal Federal de fornecer contornos 

mais bem definidos ao conceito de ordem pública a ser aplicado à cooperação jurídica 

internacional. Em ação de homologação de sentença estrangeira de adoção, o Supremo 

enfrentou a necessidade de diferenciar a ordem pública do interesse público em regular o 

direito de família, concluindo pelo caráter mais restrito do conceito de ordem pública, 

limitado a princípios fundamentais do ordenamento.217 Em oportunidade mais recente, o 

Ministro Gilmar Mendes defendeu a formulação de um “núcleo essencial de direitos” como 

modelo de ordem pública, formato que permite a incidência imediata de direitos 

fundamentais na análise dos pleitos cooperacionais, sem necessidade de previsão dessa 

incidência pelas regras de cooperação.218 

Deve-se ressaltar que esse “núcleo essencial de direitos” consistiria em um parâmetro 

hermenêutico nacional, e sua utilização em relação a tratados cooperacionais pode ser 

entendida como contrária aos objetivos de internacionalização do Estado. A incidência 

imediata de direitos fundamentais nos processos cooperacionais desenvolveu-se 

particularmente no sistema europeu de proteção dos direitos humanos, no qual a Convenção 

Europeia de Direitos Humanos e a interpretação dada a ela pela Corte Europeia de Direitos 

Humanos oferecem uma matriz verdadeiramente internacional para essa incidência.219 

                                                 
216 ABADE, Denise. Direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional: Extradição, assistência 

jurídica, execução de sentença estrangeira e transferência de presos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 197-198. 
217 Sentença Estrangeira nª 3.638, julgada pelo STF em 19/2/1986. A adoção em questão não respeitava a 

diferença mínima de idade entre adotante e adotado determinada pela lei brasileira, matéria que foi considerada 

de interesse público, e não de ordem pública. 
218 Tal posição foi apresentada para fundamentar a denegação da extradição para o cumprimento de pena de 

prisão perpétua em país estrangeiro. Ver o voto do Min. Gilmar Mendes na Extradição nº 855, julgada em 

26/8/2004 pelo STF. Na Extradição 986, sustentou-se que as garantias relacionadas ao devido processo legal 

integram o rol de cláusulas pétreas da CRFB/88 e, assim integrariam esse “núcleo essencial”. 
219 Trata-se da teoria da “proteção indireta” ou “por ricochete”, que exige dos Estados signatários da Convenção 

Europeia de Direitos Humanos a garantia o respeito aos direitos nela previstos ao atender a pedidos 

cooperacionais, ainda que de um terceiro Estado não obrigado pela Convenção. Assim, por exemplo, o Estado 

europeu requerido deve denegar a cooperação caso haja indícios de que sua concessão causaria a violação de 

direitos convencionais, questão especialmente relevante nos pedidos de extradição. 
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Assim, a simples menção à gramática dos direitos humanos não é suficiente para 

garantir sistematicidade à interpretação dos tratados de cooperação jurídica internacional. Se 

debruçando sobre o problema das possíveis colisões entre as fontes internacionais e internas 

da cooperação jurídica internacional quando da sua aplicação aos casos concretos, André de 

Carvalho Ramos220 atenta para a necessidade de verificar a convergência e o diálogo entre 

elas, e defende a adoção de princípios hermenêuticos que conciliem as regras internas com 

as obrigações convencionais, com vistas a alcançar uma interpretação verdadeiramente 

internacional. 

O autor propõe quatro princípios hermenêuticos hábeis a conciliar as normas internas 

e os tratados cooperacionais: (i) o “princípio da cooperação leal e conforme aos tratados”, 

fundado na previsão constitucional da cooperação entre os povos para a o progresso da 

humanidade;221 (ii) o “princípio da interpretação interna amiga do direito internacional”, que 

orienta à utilização das regras de interpretação oferecidas pelo próprio direito 

internacional;222 (iii) o “princípio do espaço constitucional de conformação aos tratados 

internacionais”, pelo qual os mandamentos constitucionais devem ser interpretados de forma 

conciliatória em relação às obrigações internacionais assumidas pelo Estado; e (iv) a 

“presunção de aplicação dos tratados preexistentes em face de leis posteriores”, pela qual a 

vontade do legislador deve ser interpretada de forma a não violar os termos de tratado 

preexistente, inclusive pela percepção do tratado como lex specialis em relação à lei 

posterior. 

Especificamente em relação à Convenção da Haia de 1980, os documentos 

publicados pela Conferência da Haia e as decisões proferidas por tribunais internacionais 

surgem como possíveis ferramentas para uma interpretação internacionalista de suas 

obrigações convencionais, seja como indicadores do “sentido comum” e do “contexto” dos 

termos convencionais, como expressão da “prática seguida posteriormente na aplicação do 

tratado” ou como meios suplementares de interpretação, nos termos dos artigos 31 e 32 da 

Convenção de Viena de 1969. 

 

                                                 
220 CARVALHO RAMOS, André de. O Novo Direito Internacional Privado e Conflito de Fontes na 

Cooperação Jurídica Internacional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 108, p. 

621-647, jan./dez. 2013, p. 628-643. 
221 Artigo 4º, IX, CRFB/88. 
222 Artigos 31 a 33 da Convenção de Viena de 1969. 
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2.2. DOCUMENTOS PUBLICADOS PELA CONFERÊNCIA DA HAIA 

É evidente que as organizações internacionais dedicadas à preparação de tratados, 

como é o caso da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, se preocupam com 

a forma pela qual o instrumento será interpretado, dentro de um contexto maior de análise 

da efetiva implementação das obrigações convencionais pelos Estados contratantes. 

Certamente, essa preocupação se reflete em uma cautelosa escolha dos termos a serem 

empregados no texto convencional,223 mas o trabalho da Conferência da Haia direcionado à 

concretização dos objetivos de suas convenções não se limita à negociação, redação e 

assinatura do texto convencional.  

Em relação à Convenção da Haia de 1980, a Conferência da Haia publicou em 1982 

o histórico de negociação e os documentos preliminares (os chamados “travaux 

préparatoires”) do tratado, juntamente com um Relatório Explicativo de autoria da Prof.ª 

Elisa Pérez-Vera, Relatora da Comissão Especial encarregada de redigir o texto 

convencional.224 Além disso, a Conferência da Haia mantém ainda reuniões regulares de sua 

Comissão Especial, com o intuito de acompanhar e discutir a aplicação das normas 

convencionais pelos Estados contratantes. Em relação a tais reuniões, o Secretariado 

Permanente, antecipadamente, prepara documentos preliminares, e, após sua conclusão, 

emite relatórios, contendo conclusões e recomendações aprovadas pela Comissão Especial. 

Por fim, cabe destacar ainda a publicação, pela Conferência da Haia, de verdadeiros guias 

de boas práticas para a implementação da Convenção.225 

 

2.2.1. RELATÓRIO EXPLICATIVO 

                                                 
223 Sobre a redação dos textos convencionais no âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional 

Privado, leciona Paul Beaumont: “This is why many hours are spent in Hague drafting committees trying to 

select the best wording. This careful selection is done initially in English and then, in the same meeting of the 

committee, an appropriate French text is selected to match the meaning of the English text. When the fluent 

French speakers are not content that the English text can be reflected accurately in the French text the 

committee revisits the English text to try to find complementary English and French texts which by their 

ordinary meaning convey the will of the plenary session as to the policy that is being sought” (BEAUMONT, 

Paul R. Reflections on the relevance of public international law to private international law treaty making. 

Recueil des Cours, v. 340, pp. 9-61, 2009, p. 23-24). 
224 Esses documentos foram publicados pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado em 1982, 

nos “Actes et documents de la Quatorzième session (1980) - Child Abduction”. 
225 As publicações da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado relativas à aplicação da Convenção 

da Haia de 1980 estão disponíveis em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-

sections/child-abduction (acessado em 30 de novembro de 2016). 

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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As Comissões Especiais encarregadas da preparação de tratados multilaterais no 

âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado costumam apresentar, 

acompanhados da versão final das Convenções, Relatórios Explicativos, preparados pelos 

Relatores da Comissão Especial em questão, com base nos trabalhos preparatórios dos 

respectivos textos convencionais. Esses relatórios têm por objetivo (i) apresentar os 

princípios gerais que serviram de base para os tratados e o raciocínio jurídico que levou à 

opção pela utilização de tais princípios; e (ii) comentar detalhadamente os dispositivos 

convencionais e o contexto em que eles foram concebidos, a fim de esclarecer seu teor literal. 

Esses relatórios oferecem, assim, uma primeira fonte de auxílio para a correta interpretação 

desses tratados. 226 Todavia, importa ressaltar que não são documentos formalmente 

aprovados pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, e, editados a partir de 

depoimentos e anotações do Relator, por vezes podem corresponder a uma apreciação 

subjetiva de sua parte. Serão apresentados a seguir os comentários do Relatório da Prof.ª 

Elisa Pérez-Vera sobre as características gerais da Convenção da Haia sobre os Aspectos 

Civis do Sequestro Internacional de Crianças.227 

- Objetivos convencionais: 

Os objetivos convencionais são resumidos ao intento de privar as ações do abdutor 

de qualquer consequência prática ou jurídica, consagrando o restabelecimento do status quo 

ante por meio do retorno imediato da criança, o que se justifica pela gravidade das 

consequências decorrentes da situação de subtração, de modo a requerer soluções 

emergenciais para sua reversão.228 O retorno imediato evita a consolidação jurídica da 

                                                 
226 Sobre os Relatórios Explicativos das Convenções da Haia, afirma Linda J. Silberman: “These Explanatory 

Reports are particularly important because there is no supra-national institution to provide authoritative 

questions that arise under the Convention. Since the Conventions strive to create autonomous terms, such as 

‘habitual residence’, ‘rights of custody’, ‘protective measures’, and ‘accredited bodies’, those concepts will 

require consistency of interpretation if the Conventions are to function successfully”. (SILBERMAN, Linda J. 

Co-operative efforts on behalf of children: the Hague Children’s Convention. Recueil des Cours v. 323, 2006, 

p. 466). 
227 Sobre a falta de concordância entre o título da Convenção da Haia de 1980 e a terminologia utilizada ao 

longo do texto convencional, explica Pérez-Vera: “[...] pour éviter toute équivoque, ce même titre précise, 

comme le faisait déjà le titre de l'avant-projet, que la Convention n'a pour objet que de régler les «aspects 

civils» du phénomène visé. Si tout au long de ce Rapport nous employons de temps en temps des expressions 

telles qu'«enlèvement» ou «enleveur», comme on les trouve d'ailleurs dans la formule modèle, c'est parce 

qu'elles permettent parfois une rédaction plus aisée; mais il faudra en tout état de cause les entendre avec les 

nuances que comporte leur application au problème spécifique dont la Convention s'occupe. […] De toute 

façon, il faut reconnaître que les termes employés dans le titre, malgré leur manque de rigueur juridique, ont 

un pouvoir évocateur et une force qui attirent l'attention, ce qui est l'essentiel.” (CONFERÊNCIA DA HAIA 

DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa Pérez-Vera. Secretariado 

Permanente, 1982, p. 441 e 442). 
228 Trata-se de mecanismo alternativo ao estabelecimento de critérios de competência internacional direta sobre 

a matéria, opção rejeitada pela Comissão Especial em sua primeira reunião. 



78 

 

situação ilícita gerada pela subtração e garante que a decisão final sobre a situação jurídica 

da criança seja tomada pelas autoridades do seu Estado de residência habitual, e por isso sua 

promoção é regulamentada de forma prioritária pelo texto convencional. Não obstante, a 

Convenção busca também a prevenção de novos episódios de subtração internacional, ao 

incentivar o respeito pelos Estados contratantes aos direitos de guarda e visita existentes em 

um deles. Para Pérez-Vera, não há de se falar em hierarquia entre esses dois objetivos, vez 

que ambos são direcionados ao reestabelecimento da situação jurídica alterada pela 

transferência ou retenção ilícita. 

A questão da atribuição do direito de guarda e do direito de visita, em si, não é 

alcançada pelos objetivos da Convenção, do que se conclui que o mérito da situação jurídica 

da criança deve ser discutido pelas autoridades competentes de seu Estado de residência 

habitual imediatamente anterior ao episódio de subtração. Nesse sentido, Pérez-Vera 

identifica o reconhecimento da jurisdição das autoridades do Estado de residência habitual 

da criança para tratar de sua situação jurídica como princípio implícito da Convenção. 

Todavia, mesmo que evite entrar no mérito da questão do direito de guarda, as previsões 

convencionais inevitavelmente oferecem conteúdo jurídico à situação fática ao qualificar o 

episódio de transferência ou retenção como ilícito. Além disso, ao oferecer mecanismos 

aptos à efetivação do direito de vista, a Convenção acaba por aceitar, como contrapartida 

natural do direito de guarda, a concessão do direito de visita ao genitor não detentor da 

guarda. 

- Melhor interesse da criança: 

Em última análise, o retorno imediato promovido pela Convenção da Haia de 1980 

é reconhecido como instrumento de proteção da criança e de seu “melhor interesse” 

(“l’intérêt supérieur de l’enfant”, ou “the best interest of the child”). Como visto, o 

reconhecimento de um direito da criança de não ser subtraída, enquanto manifestação de seu 

melhor interesse, compõe um processo mais amplo de seu reconhecimento como sujeito de 

direitos, que permite a percepção da criança como principal vítima dos casos de subtração 

internacional e, por isso, justifica sua proteção nessas situações. 

Contudo, o “melhor interesse da criança” representa um conceito impreciso, mais 

próximo de ser um paradigma social do que uma norma jurídica concreta, e que pode traduzir 

manifestações do particularismo cultural e social de uma determinada comunidade 

nacionais. Nesse sentido, Pérez-Vera ressalta o histórico de utilização, pela jurisdição interna 
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dos Estados, do princípio do melhor interesse da criança para, a partir de um juízo de valor 

subjetivo sobre o ambiente de residência habitual da criança, embasar decisões que revestem 

de legalidade situações fáticas de subtração internacional. Por isso, decidiu-se por não incluir 

nos dispositivos convencionais nenhuma referência ao melhor interesse da criança como 

critério balizador da decisão pelo retorno, ficando o reconhecimento de sua “primordial 

importância” restrito ao preâmbulo da Convenção. 

O mesmo princípio do melhor interesse, que embasa a regra geral do retorno imediato 

da criança subtraída, também é indicado pelo Relatório como fundamento para as hipóteses 

de exceção ao retorno, em que a Convenção autoriza as autoridades do Estado requerido a 

não proceder com o retorno imediato da criança subtraída. Assim, admite-se que a subtração 

possa ser justificável em determinadas situações excepcionais, por razões relacionadas à 

pessoa da criança ou a seu ambiente. 

Por fim, a regulamentação do direito de visita representaria uma terceira 

manifestação do princípio do melhor interesse da criança na Convenção, ao buscar garantir 

a completude das relações familiares da criança, necessária ao regular desenvolvimento de 

sua personalidade. Por isso o direito de visita é tido como contrapartida natural do direto de 

guarda, reconhecida ao genitor que não o detentor da guarda – ainda que se reconheça no 

Relatório que as circunstâncias concretas de cada caso podem levar ao entendimento de que 

o melhor interesse da criança pode estar na ausência de contato com um dos genitores. 

- Exceções ao retorno imediato: 

Tratando das hipóteses de recusa do pedido de retorno imediato de crianças 

subtraídas, o Relatório ressalta sua natureza excepcional, da qual decorre a necessidade de 

que lhe seja dada uma interpretação restritiva quando de sua aplicação, sob pena de esvaziar 

os objetivos convencionais.229 São apontadas três justificativas principais para essas 

hipóteses. A primeira, referente ao artigo 13.a, diz respeito à ausência de algum dos 

elementos essenciais que a Convenção pretende proteger, como pela inexistência do 

                                                 
229 Vale trazer passagem do Relatório sobre a questão: “La mise en pratique de cette méthode [o não 

reconhecimento das consequências jurídicas das transeferências ilícitas de crianças] exige que les Etats 

signataires de la Convention soient convaincus de ce qu’ils appartiennent, malgré leurs différences, à une 

même communauté juridique au sein de laquelle les autorités de chaque Etat recoinnaissent que les autorités 

de l’un d’entre eux – celles de la résidence habituelle de l’enfant – sont en principe les mieux placées pour 

statuer en toute justice sur les droits de garde et de visite. De sorte qu’une invocation systématique des 

exceptions mentionnées, substituant ainsi au for de la résidence de l’enfant le for choisi par l’enleveur, fera 

s’écrouler tout l’édifice conventionnel, en le vidant de l’esprit de confiance mutuelle qui l’a inspiré”. 

(CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa 

Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 434-345). 
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exercício efetivo da guarda no momento da transferência da criança, ou pelo comportamento 

posterior do genitor subtraído que demonstre a aceitação dessa transferência. 

A segunda justificativa, referente ao artigo 13.b, é fundada no melhor interesse da 

criança, e diz respeito ao interesse da criança em não ser exposta a “perigos de ordem física 

ou psíquica” ou a “situação intolerável”, quando de seu retorno ao seu Estado de residência 

habitual. Além disso, ao admitir, no segundo parágrafo do artigo 13, que o retorno seja 

recusado quando a criança se opuser a ele – hipótese condicionada à verificação de seu grau 

de maturidade pelas autoridades do Estado requerido –, a Convenção possibilita ainda que a 

própria criança seja o intérprete de seu melhor interesse. 

Por fim, a terceira justificativa, referente ao artigo 20, diz respeito à prevalência dos 

“princípios fundamentais do Estado requerido com relação à proteção dos direitos humanos 

e das liberdades fundamentais”, quando incompatível com eles for o retorno da criança. A 

redação do referido dispositivo, pouco habitual nas convenções da Conferência da Haia, 

resultou dos extensos debates durante a negociação do texto convencional acerca da inserção 

ou não de uma cláusula de ordem pública. Tais debates traduziam a divergência entre as 

delegações dos Estados contratantes sobre a possibilidade de condicionar o pedido de retorno 

a elementos jurídicos do direito interno do Estado requerido não necessariamente 

relacionados ao melhor interesse da criança.  

A regra prevista no artigo 20 da Convenção, ao fazer menção aos direitos humanos 

e às liberdades fundamentais, além de invocar um campo jurídico sobre forte influência de 

inúmeros tratados internacionais, requer, para que o retorno da criança seja recusado, um 

grau de incompatibilidade mais elevado do que o exigido pelas tradicionais cláusulas de 

ordem pública. Exige-se a constatação não apenas de contradição com o ordenamento 

interno do Estado requerido, mas que haja uma verdadeira afronta aos princípios 

fundamentais protetores dos direitos humanos e das liberdades fundamentais – sejam eles 

derivados da legislação interna ou de tratados internacionais celebrados pelo Estado.230 

                                                 
230 Comparativamente, as Convenções da Haia sobre a adoção internacional (1993), sobre a responsabilidade 

parental (1996) e sobre a cobrança internacional de alimentos (2007) trazem dispositivos que autorizam a 

recusa de pedidos com base na Convenção quando esses pedidos forem “manifestamente incompatíveis com a 

ordem pública do Estado requerido”, sendo que as duas primeiras exigem a tomada em consideração do 

“melhor interesse da criança” (artigos 24, 23.2.d e 22.a, respectivamente). Quase todas as Convenções da Haia 

trazem em seu texto disposições de reserva à ordem pública interna dos Estados contratantes, à exceção das 

Convenções sobre a legalização dos atos públicos estrangeiros (1961) e sobre o acesso internacional à justiça 

(1980). 
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- Natureza cooperacional e autônoma: 

O Relatório apresenta algumas características gerais da Convenção da Haia de 1980. 

A primeira delas é sua natureza cooperacional: em lugar de tratar do direito aplicável ou do 

reconhecimento de decisões sobre a situação jurídica das crianças subtraídas, a Convenção 

opta por combater os episódios de subtração internacional pelo estabelecimento um 

mecanismo de estreita colaboração entre as autoridades judiciais e administrativas de seus 

Estados contratantes.  

Sendo um tratado cooperacional, suas regras não tendem ao universalismo – como 

poderia se dar em relação a regras indicadoras da lei aplicável a determinada matéria – se 

restringindo a regular a relação entre as autoridades de dois ou mais de seus Estados 

contratantes, com base no princípio da reciprocidade.231 A lei do Estado de residência 

habitual da criança é invocada pelo texto convencional apenas em relação à caracterização 

da transferência ou retenção ilícita (serve como exemplo seu artigo 3). Já o instituto do 

reconhecimento de decisões estrangeiras foi rejeitado durante a negociação da Convenção, 

já que tais procedimentos muitas vezes acabam sendo significativamente morosos, o que se 

mostra inadequado diante dos problemas decorrentes da permanência da situação de 

subtração. 

A segunda característica é a natureza autônoma da Convenção da Haia de 1980 em 

relação a instrumentos internacionais que tratam de questões que lhe são afins, com os quais 

pretende ela coexistir harmonicamente, o que se deve principalmente pela especificidade de 

seus objetivos. O retorno imediato determinado pela Convenção é uma solução emergencial, 

cabendo às autoridades competentes do Estado de residência habitual da criança, em seguida 

à sua devolução, decidir a respeito de sua guarda, seja com base em regras internas ou de 

origem convencional (servindo a Convenção Europeia de 1980 como exemplo). Além disso, 

mesmo em relação a objetivos convencionais – o retorno imediato e a organização do direito 

                                                 
231 Isto fica claro no artigo 38, referente à adesão à Convenção por Estados que não aqueles membros da 

Conferência da Haia quando de sua 14ª Sessão, segundo o qual “[a] adesão apenas produzirá efeito nas relações 

entre o Estado aderente e os Estados contratantes que tenham declarado aceitar essa adesão”. Pérez-Vera 

explica se tratar do caráter semi-aberto da Convenção, que reflete “o equilíbrio necessário entre o desejo de 

universalismo e a convicção de que um sistema de cooperação não é eficaz se não existir entre as Partes um 

grau de confiança mútua suficiente” (tradução nossa) (CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO 

INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, 

p. 437). 
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de visita – a Convenção não se pretende exclusiva, autorizando a utilização de outras regras 

internas ou convencionais voltadas para o mesmo fim.232 

- Autoridades centrais: 

O sistema cooperacional da Convenção da Haia de 1980 é qualificado pelo Relatório 

como sendo “misto”, na medida em que é fundado na atuação das Autoridades Centrais 

designadas por cada Estado contratante, ainda que particulares se dirijam diretamente às 

autoridades competentes dos respectivos Estados (cf. seu artigo 29). A Convenção não 

estabelece regras sobre a estrutura ou o campo de atuação das Autoridades Centrais, sendo 

esses aspectos regidos pelo direito interno de cada Estado contratante.233 A opção pelo 

modelo das Autoridades Centrais não diminui a importância da atuação das autoridades 

judiciais ou administrativas que recebem do direito interno competências para a tomada de 

medidas voltadas à concretização das obrigações convencionais. A referência às autoridades 

administrativas justifica-se pelo fato de que, em alguns Estados contratantes, a competência 

para determinadas medidas relacionadas à proteção de crianças é atribuída a autoridades 

dessa natureza. 

A respeito do modelo de formulário para os pedidos de retorno, adotado por uma 

Recomendação da Conferência da Haia, concomitantemente à adoção da Convenção da Haia 

de 1980, o Relatório aponta sua natureza não obrigatória, explicando que esse foi o motivo 

pelo qual o formulário não foi apresentado como um anexo do texto convencional. Dessa 

forma, diante da experiência prática de aplicação da Convenção, haveria uma maior 

liberdade para aperfeiçoar o formulário, sem a necessidade de atender ao rigoroso processo 

de modificação de normas convencionais.234 

                                                 
232 Exceção é a previsão do artigo 34, relativa à prevalência da Convenção da Haia de 1980 sobre a Convenção 

da Haia de 1961 nas relações entre os Estados contratantes de ambas. 
233 Percebe-se a atenção da Convenção da Haia de 1980 às particularidades dos ordenamentos jurídicos dos 

Estados contratantes quando seu artigo 7 determina que as medidas ali previstas sejam tomadas pelas 

Autoridades Centrais “quer diretamente, quer através de um intermediário”, ou quando seu artigo 28 possibilita 

que as Autoridades Centrais exijam que o pedido cooperacional “seja acompanhado de uma autorização escrita 

dando-lhe poderes para agir em nome do requerente ou para nomear um representante habilitado a agir em seu 

nome”. 
234 Pérez-Vera ressalta que o formulário proposto serve de modelo apenas para pedidos de retorno da criança 

subtraída, o que reforça o retorno imediato como principal objetivo da Convenção. Além disso, a relatora 

questiona a redação do documento: o formulário pede que seja informada a “data e local de casamento” dos 

pais da criança, o que, na visão de Pérez-Vera, indica um “tratamento excepcional e discriminatório à situação 

das crianças naturais”. (CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport 

explicatif de Mlle Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 440). 
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2.2.2. RELATÓRIOS DA COMISSÃO ESPECIAL  

Em 20 de outubro de 1988, à ocasião de sua Décima Sexta Sessão, a Primeira 

Comissão da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado instruiu o Secretariado 

da organização a convocar uma Comissão Especial para tratar da aplicação da Convenção 

da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Assim, a referida 

Comissão Especial foi reunida de 23 a 26 de outubro de 1989, tendo sido convidados para 

participar todos os Estados membros da Conferência da Haia (portanto, não apenas aqueles 

contratantes da Convenção de 1980), além das organizações internacionais e organizações 

não governamentais interessadas.235  

Os participantes da Comissão Especial receberam documentação preliminar 

contendo, dentre outros documentos, uma lista dos assuntos a serem tratados, uma coleção 

de decisões judiciais fundamentadas na Convenção da Haia de 1980 e referências 

bibliográficas. Foram oferecidas conclusões gerais sobre os tópicos debatidos pela Comissão 

Especial, nas quais reconheceu-se a necessidade de maiores esforços para promover o 

completo entendimento da Convenção por juízes, advogados e autoridades administrativas, 

bem como pelos genitores e demais pessoas detentoras de responsabilidades perante as 

crianças. Os Estados foram recomendados a fornecer às suas respectivas Autoridades 

Centrais os poderes, o pessoal e os recursos adequados para lidar agilmente com pedidos de 

retorno ou de acesso. 

Nas observações gerais que encerram o Relatório publicado pelo Secretariado da 

Conferência, a simplicidade e celeridade do mecanismo convencional foi amplamente 

aclamada, tendo havido menção inclusive à utilização desse mesmo mecanismo pelos 

Estados em tratados bilaterais e multilaterais. Ressaltou-se o consenso entre os especialistas 

reunidos acerca da importância da publicidade da Convenção, seja em Estados contratantes 

ou não contratantes, para alcançar seu objetivo de desencorajar novos episódios de subtração 

de crianças por seus genitores. 

                                                 
235 Compareceram representantes de 30 Estados (10 Estados contratantes e 20 Estados não contratantes), duas 

organizações internacionais e sete organizações não governamentais (“Overall conclusions of the Special 

Commission of October 1989 on the Operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil 

Aspects of International Child Abduction”, disponível em: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction, acessado em 30 de 

novembro de 2016). 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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Duas questões foram apresentadas como principais problemas percebidos na 

aplicação da Convenção: a primeira diz respeito à localização da criança subtraída e do 

genitor abdutor, quando o requerente não fornece um endereço; a segunda consiste na 

disponibilização de assistência jurídica ao requerente, considerando que a maior parte dos 

Estados contratantes fez reserva quanto ao artigo 26 da Convenção, e que de tal reserva 

decorrem diferentes efeitos conforme o ordenamento jurídico nacional em questão. 

A Comissão Especial entendeu pela utilidade de reuniões periódicas sobre a 

aplicação da Convenção, sugerindo como exemplo a experiência do Comitê do Conselho da 

Europa para a Convenção Europeia de 1980, que encontra um de seus propósitos na 

padronização do formato de apresentação de dados estatísticos pelas Autoridades Centrais. 

Assim, foi recomendada ao Secretariado a convocação de uma segunda sessão da Comissão 

Especial. 

- Reunião de janeiro de 1993: 

A segunda reunião da Comissão Especial para revisão da aplicação da Convenção da 

Haia de 1980 foi realizada entre 18 e 21 de janeiro de 1993.236 Dentre os documentos 

preliminares estavam resumos de jurisprudência nacional sobre a aplicação da Convenção e 

dados estatísticos sobre a atuação de Autoridades Centrais, conforme as informações 

oferecidas por alguns Estados. 

Em suas conclusões, a Comissão Especial ressaltou a inexistência de 

correspondência necessária entre os conceitos empregados pela Convenção da Haia de 1980 

e os institutos encontrados nos diversos ordenamentos jurídicos nacionais. A demora nos 

procedimentos judiciais foi reconhecida como uma das grandes dificuldades na aplicação da 

Convenção. Lembrando que a decisão pelo retorno da criança não adentra o mérito de sua 

guarda, a dispensa da tomada de testemunho oral e mesmo da participação presencial das 

partes foi citada como exemplo de medida apta a tornar tais procedimentos mais céleres. 

Tratando da possibilidade de que a rede de comunicações da Interpol ajudasse na 

localização de crianças subtraídas, atentou-se para o fato de que tal ajuda não exigiria a 

                                                 
236 Compareceram representantes de 44 Estados (23 Estados contratantes e 21 Estados não contratantes), duas 

organizações internacionais e quatro organizações não governamentais. Cabe destacar que, desde a primeira 

reunião da Comissão Especial, em 1989, o número de Estados contratantes da Convenção da Haia de 1980 

dobrou, de 14 para 28 (“Report of the Second Special Commission Meeting to Review the Operation of the 

Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction held 18-21 January 1993”, disponível 

em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction, acessado em 30 

de novembro de 2016). 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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instauração de procedimentos criminais, desencorajados sistematicamente pelas Autoridades 

Centrais de diversos Estados. 

Por fim, ainda que reconhecida a impossibilidade de que o Secretariado da 

Conferência da Haia monitorasse todas as decisões nacionais envolvendo a aplicação da 

Convenção, a Comissão Especial recomendou ao Secretariado da Conferência da Haia que 

se empenhasse em coletar as decisões mais significativas e, no que fosse cabível, se 

comunicar com as Autoridades Centrais sobre essas decisões. Para tanto, foi oferecido às 

Autoridades um formulário para a informação de decisões nacionais ao Secretariado. 

- Reunião de agosto de 1997: 

A terceira reunião da Comissão Especial sobre o funcionamento da Convenção da 

Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças teve lugar 

entre os dias 17 e 21 de março de 1997.237 O Relatório da reunião, todavia, não apresentou 

conclusões sobre os assuntos relevantes discutidos pela Comissão, se resumindo a apresentar 

respostas a cada uma das perguntas relacionadas na lista de questões a serem discutidas, 

dispostas conforme o artigo convencional a que se referiam. 

- Reunião de março de 2001: 

Entre 22 e 28 de março de 2001 ocorreu a quarta reunião da Comissão Especial.238 

Seu relatório abandonou o formato de perguntas e respostas para abordar diretamente tópicos 

diretamente relacionados à aplicação dos dispositivos convencionais, mas também se privou 

de listar conclusões gerais. Algumas das questões abordadas foram: (i) o status de ratificação 

da Convenção da Haia de 1996 sobre Responsabilidade Parental; (ii) o estabelecimento pelo 

Secretariado da Conferência da Haia de um banco de dados sobre sequestro internacional de 

crianças, o INCADAT (“International Child Abduction Database”) em 1999, sua relevância 

                                                 
237 Participaram representantes de 42 Estados, dos quais 35 Estados contratantes da Convenção da Haia de 

1980 (seis deles não membros da Conferência da Haia) e 7 não contratantes. 45 Estados eram contratantes da 

Convenção ao tempo da Reunião (32 membros da Conferência e 13 não membros). Participaram também 

representantes de quatro organizações internacionais e cinco organizações não governamentais (“Report of the 

third Special Commission meeting to review the operation of the Hague Convention on the Civil Aspects of 

International Child Abduction (17-21 March 1997)”, disponível em: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction, acessado em 30 de 

novembro de 2016). 
238 O relatório da quarta reunião não trouxe informações sobre o número de Estados participantes (“Conclusions 

and Recommendations of the Fourth Meeting of the Special Commission to Review the Operation of the Hague 

Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (22–28 March 2001) ”, 

disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction, 

acessado em 30 de novembro de 2016). 

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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para a aplicação da Convenção e as formas de financiá-lo; e (iii) a publicação e circulação 

pelo Secretariado de um boletim para juízes sobre a proteção internacional de crianças (o 

“Judges’ Newsletter on International Child Protection”). 

- Reunião de setembro e outubro de 2002: 

Uma reunião “extra” da Comissão Especial foi realizada entre 27 de setembro de 1º 

de outubro de 2002, a fim de tratar e dar seguimento a questões surgidas na reunião do ano 

anterior.239 Foram consideradas e aprovadas as duas primeiras seções de um Guia de Boa 

Prática, direcionadas, respectivamente, à prática das Autoridades Centrais e a medidas de 

implementação da Convenção. A Comissão autorizou o Secretariado a preparar o Guia de 

Boa Prática para publicação, e recomendou, com vistas ao desenvolvimento futuro do Guia, 

a continuidade na coleta de informações sobre (i) medidas adotadas pelos Estados 

contratantes voltada à prevenção de casos de subtração internacional de crianças e (ii) a 

prática dos Estados contratantes na execução das ordens de retorno. 

Tratou-se ainda do relatório final do Secretariado da Conferência da Haia sobre 

contato transfronteiriço, no que se determinou a continuidade na preparação do capítulo do 

Guia sobre o tema, inclusive com a formulação de princípios gerais que auxiliem os Estados 

contratantes e suas autoridades na formulação de políticas internas sobre a visitação 

internacional. Foi reconhecida a contribuição da Convenção da Haia sobre Responsabilidade 

Parental de 1996 para a solução de problemas relacionados à visitação internacional. 

Discutiu-se a peculiaridade de que pode se revestir a cooperação voltada a lidar com casos 

de subtração internacional e visitação quando envolvendo alguns Estados islâmicos, no que 

foi determinada a continuidade dos estudos sobre os diversos tratados bilaterais celebrados 

por esses Estados que tratam da questão, bem como sobre a possibilidade de utilização da 

via multilateral, inclusive as Convenções da Haia. 

Reconheceu-se a importância da iniciativa da Conferência da Haia de organizar 

reuniões de juízes de diferentes jurisdições e de publicar o boletim para juízes (o “Judges’ 

Newsletters on International Child Protection”), proporcionando o desenvolvimento da 

                                                 
239 Consoante recomendação da Comissão I da 19ª Sessão Diplomática da Conferência da Haia. Compareceram 

representantes de 47 Estados, 44 deles contratantes da Convenção da Haia de 1980 (dois quais sete não eram 

membros da Conferência da Haia) e três não contratantes, além de três organizações internacionais e 12 

organizações não governamentais (“Report and Conclusions of the Special Commission concerning the Hague 

Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction – 27 September - 1 

October 2002”, disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-

abduction, acessado em 30 de novembro de 2016). 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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comunicação e da cooperação judicial. A fim de facilitar a comunicação direta entre os 

juízes, determinou-se ao Secretariado da Conferência da Haia (i) realizar consultas formais 

e informais com Estados contratantes e juízes interessados, (ii) relacionar as práticas 

existentes em casos envolvendo a aplicação da Convenção da Haia de 1980, e (iii) o exame 

de mecanismos e estruturas práticos para uma rede de pontos de contato. 

Por fim, sobre o desenvolvimento de uma base de dados estatísticos sobre os casos 

de subtração internacional de crianças, foi relatada a doação, pelo governo canadense, do 

sistema “iChild”, desenvolvido pela empresa canadense Worldreach Software Corporation, 

e foi determinado que tal sistema deveria colocado para testes pelas Autoridades Centrais 

dos Estados contratantes. 

- Reunião de outubro e novembro de 2006: 

A reunião seguinte da Comissão Especial, chamada “quinta reunião” (sem incluir na 

contagem a reunião havida entre setembro e outubro de 2002), se deu entre os dias 30 de 

outubro e 9 de novembro de 2006, e passou a tratar, além do funcionamento da Convenção 

da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças de 1980, também 

da implementação prática da Convenção da Haia relativa à Competência, à Lei Aplicável, 

ao Reconhecimento, à Execução e à Cooperação em Matéria de Responsabilidade Parental 

e de Medidas de Proteção das Crianças de 1996, que havia entrado em vigor em 1º de janeiro 

de 2002.240 O relatório da reunião celebrou os 25 anos de existência da Convenção da Haia 

de 1980 e a expansão de sua abrangência geográfica.  

Tratando da experiência do INCADAT, reconheceu-se a importância da ferramenta 

para os juízes na aplicação da Convenção, e foi informado que, desde a reunião da Comissão 

Especial de 2002, o mecanismo de busca de decisões havia sido aprimorado, o volume de 

casos incluídos havia triplicado e os resumos dos casos estavam disponíveis em inglês, 

                                                 
240 Participaram desta quinta reunião especialistas de 73 Estados, destes 56 Estados membros da Conferência 

da Haia e seis Estados não membros, 62 Estados contratantes da Convenção da Haia de 1980 e nove Estados 

contratantes da Convenção da Haia de 1996. Dentre os especialistas estavam 42 juízes de 25 Estados. 

Compareceram ainda representantes de oito organizações internacionais e treze organizações não 

governamentais. Desde a quarta reunião da Comissão Especial em 2001, o número de Estados contratantes 

aumentou de 66 para 76 Estados, incluindo Estados de três novos continentes (“Report on the Fifth Meeting of 

the Special Commission to Review the Operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil 

Aspects of International Child Abduction and the Practical Implementation of the Hague Convention of 19 

October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-Operation in respect of 

Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (30 October – 9 November 2006)”, 

disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction, 

acessado em 30 de novembro de 2016). 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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francês e espanhol. Além disso, a base de dados havia passado a oferecer páginas específicas 

para casos interamericanos e para casos envolvendo Estados não contratantes. 

Além disso, foram apresentados pelo Secretariado e discutidos pela Comissão 

algumas iniciativas relacionadas ao desenvolvimento regional e às relações com Estados não 

contratantes das Convenções:  

(i) o Programa Latino-Americano, para servir de ponte entre os Estados latino-

americanos e a Conferência da Haia, particularmente pela remoção de obstáculos na 

comunicação entre países de língua espanhola e países de outras línguas (inclusive, por 

exemplo, pelo desenvolvimento de uma versão em espanhol do INCADAT);  

(ii) o Processo de Malta, para analisar os tratados bilaterais celebrados entre Estados 

contratantes da Convenção da Haia de 1980 e Estados não contratantes de tradição islâmica, 

verificar a possibilidade de que as Convenções da Haia de 1980 e de 1996 servissem como 

base jurídica para os casos em que esses tratados bilaterais não fossem suficientes e 

considerar os princípios gerais aplicáveis a essas relações;  

(iii) o Projeto da África, para o estabelecimento de sistemas de cooperação entre 

autoridades administrativas e judiciais, com vistas à implementação das Convenções de 

modo a respeitar as condições e culturas locais; e 

(iv) os desenvolvimentos na região Ásia-Pacífico, em que a interação entre Estados 

islâmicos e não islâmicos também se mostrava um desafio, além da falta da estrutura 

necessária em alguns Estados para o cumprimento das obrigações convencionais. 

- Reunião de 1º a 10 de junho de 2011: 

À ocasião da preparação da sexta e última das reuniões da Comissão Especial sobre 

a implementação das Convenções da Haia de 1980 e de 1996, decidiu-se que a extensão dos 

assuntos a serem tratados exigia a realização de duas reuniões, que ocorreram de 1º a 10 de 

junho de 2011 (“Parte I”) e de 25 a 31 de janeiro de 2012 (“Parte II”)241. A Parte I da reunião 

                                                 
241 A Parte I da sexta reunião da Comissão Especial reuniu representantes de 69 Estados; destes, 57 eram 

Estados membros da Conferência da Haia, 58 Estados contratantes da Convenção da Haia de 1980 e 27 Estados 

Contratantes da Convenção da Haia de 1996. Dentre os participantes estavam 55 juízes de 30 Estados, incluindo 

25 membros da Rede Internacional da Haia de Juízes, de 21 Estados. Participaram ainda representantes de três 

organizações internacionais e de 13 organizações não governamentais. Já a Parte II reuniu representantes de 

67 Estados; destes; 63 eram Estados membros da Conferência da Haia; 59 Estados contratantes da Convenção 

da Haia de 1980 e 32 Estados contratantes da Convenção da Haia de 1996. Dentre os participantes estavam 56 

juízes de 34 Estados, incluindo 29 juízes da Rede Internacional da Haia de Juízes, de 23 Estados. Participaram 

ainda representantes de uma organização internacional e de 12 organizações não-governamentais. À ocasião 
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da Comissão Especial tratou da atuação das Autoridades Centrais; da minuta de um Guia 

Prático para a Convenção da Haia de 1996; da comunicação e interação judiciais; e do 

capítulo do Guia de Boa Prática da Convenção da Haia de 1980 sobre Mediação. Na Parte 

II da reunião, por sua vez, foram discutidos o reconhecimento e a execução de acordos 

obtidos por meio da mediação; a comunicação judicial direta transfronteiriça; as alegações 

de violência doméstica no contexto dos procedimentos de retorno; a realocação familiar 

internacional; o futuro do Processo de Malta; e o papel da Conferência da Haia no 

monitoramento e apoio às Convenções.242 

Devido ao caráter pouco usual da reunião da Comissão Especial, dividida em duas 

partes, decidiu-se pela preparação de relatórios mais extensos e detalhados que os 

normalmente oferecidos pelas Comissões Especiais da Convenção da Haia de 1980, de modo 

que o relatório da Parte I servisse de base para a continuação das discussões durante a Parte 

II, ressaltando as questões discutidas e servindo de contexto para os representantes que não 

compareceram à primeira reunião. Dentre as conclusões e recomendações adotadas pela 

sexta reunião da Comissão Especial, destaca-se a referência ao tratamento dado pelas 

decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos ao mecanismo cooperacional da 

Convenção da Haia de 1980. 

 

2.2.3. GUIA DE BOA PRÁTICA 

Dentre as recomendações encontradas no relatório da quarta reunião da Comissão 

Especial para revisão da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Crianças, realizada entre os dias 22 e 28 de março de 2001, estava a 

determinação de que “os Estados contratantes devem cooperar entre si e com o Secretariado 

                                                 
da realização da Parte II da sexta reunião, a Convenção da Haia de 1980 contava com 87 Estados contratantes, 

11 a mais do que à época da quinta reunião, realizada em 2006 (“Conclusions and Recommendations and 

Report of Part I of the Sixth Meeting of the Special Commission on the Practical Operation of the 1980 Hague 

Child Abduction Convention and the 1996 Hague Child Protection Convention (1-10 June 2011)” e 

“Conclusions and Recommendations of Part I and Part II of the Special Commission on the Practical Operation 

of the 1980 Child Abduction Convention and the 1996 Child Protection Convention and a Report of Part II of 

the Meeting”, disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-

abduction, acessado em 30 de novembro de 2016).  
242 Preliminarmente à Parte I da sexta reunião da Comissão Especial, havia-se decido que a principal questão 

a ser discutida na Parte II seria a conveniência e a viabilidade de um protocolo para a Convenção da Haia de 

1980, contendo regras auxiliares voltadas a aperfeiçoar sua implementação. Contudo, em razão das respostas 

às consultas feitas pelo Secretariado aos Estados membros e das discussões havidas na Parte I, concluiu-se pela 

impossibilidade de obtenção de consenso sobre a requisição da preparação de tal protocolo, e o assunto foi 

retirado da agenda da Parte II. 

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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para o desenvolvimento de um guia de boa prática que aprofunde o artigo 7 da 

Convenção”.243 A referida recomendação já deixava claro que tal documento não teria 

vocação vinculante para os Estados contratantes, nem deveria interferir na independência de 

seus órgãos judiciais. 

O desenvolvimento de um Guia de Boa Prática para a Convenção da Haia de 1980 

iniciou-se com a preparação, pelo Secretariado da Conferência da Haia de Direito 

Internacional Privado, da Parte I – Prática das Autoridades Centrais e da Parte II – Medidas 

de Implementação, e sua subsequente aprovação pela Comissão Especial sobre a Convenção 

reunida entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro de 2002. Nesta mesma reunião, decidiu-

se ainda por recomendar ao Secretariado a coleta de informações e o preparo de relatórios 

sobre a prática dos Estados contratantes em relação a (i) a tomada de medidas preventivas e 

(ii) a execução de ordens de retorno, com vistas ao futuro desenvolvimento do Guia de Boa 

Prática.244 

O Guia de Boa Prática, focado em aspectos operacionais e direcionado 

principalmente a novos Estados contratantes, busca reunir um conjunto de práticas 

desenvolvidas a partir de tentativas e erros na aplicação da Convenção ao longo dos anos, a 

fim de auxiliar os Estados contratantes e às suas autoridades e lhes possibilitar o 

desenvolvimento de suas próprias práticas de forma mais célere e efetiva. 

 

2.2.3.1. PARTE I – PRÁTICA DA AUTORIDADE CENTRAL 

Preparada pelo Secretariado da Conferência da Haia de Direito Internacional 

Privado, considerada e aprovada pela Comissão Especial para revisão da Convenção da Haia 

de 1980, reunida entre 27 de setembro e 1º de outubro de 2002, e publicada em 2003, a Parte 

I do Guia de Boa Prática é direcionada às Autoridades Centrais, embora alguns de seus 

tópicos tenha relevância também para seus Estados Contratantes. O Guia se propõe a unificar 

a prática das Autoridades Centrais, resolvendo as diferenças percebidas em sua atuação, e 

                                                 
243 Tradução livre (“Conclusions and Recommendations of the Fourth Meeting of the Special Comission to 

Review the Operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child 

Abduction (22-28 March 2001), par. 1.16 (p. 7)”, disponível em: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction, acessado em 30 de 

novembro de 2016). 
244 “Report and Conclusions of the Special Comission concerning the Hague Convention of 25 october 1980 

on the Civil Aspects of International Child Abduction. 27 September – 1 October 2002, par. 1 (p. 45)”, 

disponível em: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction, 

acessado em 30 de novembro de 2016. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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também se coloca como ferramenta para auxiliar as Autoridades Centrais na comunicação 

com as demais autoridades internas, por exemplo em discussões sobre a necessidade de 

recursos adicionais ou de alterações legislativas. 

Para tanto, é considerada a experiência, os recursos e os procedimentos tanto das 

Autoridades Centrais já bem estabelecidas como das em desenvolvimento (as “developing 

Central Authorities”). O Guia pretende estabelecer padrões realistas para as Autoridades 

Centrais em desenvolvimento, tendo em conta suas especificidades, como a limitação de 

recursos por período indeterminado. Também é levada em consideração a variedade de 

funções e poderes que uma Autoridade Central pode receber de seu respectivo Estado, 

conforme as disposições legais internas.  

Por isso, o Guia se baseia nas obrigações fundamentais das Autoridades Centrais 

definidas pelo artigo 7 da Convenção da Haia de 1980 para determinar a extensão de sua 

responsabilidade em relação aos procedimentos necessários ao cumprimento das obrigações 

convencionais – mesmo que, em determinado Estado contratante, um procedimento 

específico não seja atribuição da Autoridade Central.245 Seja para Autoridades Centrais 

estabelecidas ou para as em desenvolvimento, o Guia vê a aplicação da Convenção como 

um processo contínuo, progressivo e gradual de aperfeiçoamento, variável conforme as 

possibilidades concretas e legais dos diversos Estados contratantes. 

- Princípios operacionais centrais: 

É apresentado um conjunto de princípios operacionais centrais, para servirem de guia 

para a aplicação da Convenção por todos os Estados contratantes e suas respectivas 

Autoridades Centrais. O primeiro deles faz referência aos recursos e poderes, que devem ser 

recebidos pela Autoridade Central de forma suficientemente ampla, com pessoal e recursos 

qualificados, inclusive em relação à atualidade dos meios de comunicação, a fim de permitir 

uma atuação dinâmica e efetiva. O segundo princípio é o da cooperação, que orienta à 

                                                 
245 No Apêndice 2 da Parte I do Guia de Boa Prática, é apresentado um resumo das obrigações previstas na 

Convenção da Haia de 1980 para as Autoridades Centrais, esquematizadas em oito itens: (i) a implementação 

expedita dos objetivos convencionais (o retorno imediato da criança e o respeito aos direitos de guarda e de 

visita), conforme os artigos 1 e 2 da Convenção; (ii) a cooperação com outras Autoridades Centrais e com as 

autoridades internas, conforme o artigo 7 da Convenção; (iii) o envio e o recebimento de pedidos de retorno, 

conforme o artigo 8 da Convenção; (iv) quando a criança não estiver no Estado requerido, a transmissão do 

pedido de retorno para a Autoridade Central do Estado onde se imagina que ela esteja, conforme o artigo 9 da 

Convenção; (v) a tomada de todas a medidas apropriadas para obter a devolução voluntária da criança, 

conforme o artigo 10 da Convenção; (vi) a atuação expedita nos procedimentos tendentes ao retorno da criança, 

conforme os artigos 2 e 11 da Convenção; (vii) a promoção do exercício pacífico do direito de visita, conforme 

o artigo 21 da Convenção; e (viii) a informação ao requerente ou à Autoridade requerente da motivação de 

eventual rejeição ao pedido de retorno, conforme o artigo 27 da Convenção. 
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construção de uma rede de confiança e entendimento entre o pessoal da Autoridade Central 

e entre estes e as demais autoridades internas do Estado contratante, tais como a polícia, a 

assistência social e as autoridades judiciais. É apresentado também o princípio da 

comunicação, que enfatiza a necessidade de comunicação clara e efetiva entre as 

Autoridades Centrais, especialmente diante de casos concretos. Por sua vez, o princípio da 

consistência exige um padrão mínimo de informações na comunicação de pedidos de 

retorno, no que encoraja a utilização do formulário-modelo para o pedido de retorno, e 

recomenda a adoção da prática e da interpretação dos termos convencionais geralmente 

aceitos. Já o princípio dos procedimentos expeditos ressalta a essencialidade da rapidez na 

condução de casos de subtração internacional, seja no processamento dos pedidos de retorno, 

no trâmite judicial relacionado ao caso ou na execução das ordens de retorno. Outro princípio 

é o da transparência, que exige o acesso a informações pelas partes interessadas, tanto nos 

procedimentos administrativos como nos judiciais. Por fim, o princípio da implementação 

progressiva pede que as Autoridades Centrais e seus Estados revisem continuamente sua 

própria experiência prática, ao mesmo tempo em que atentem para informações sobre a 

experiência de outros países, com vistas ao progressivo aperfeiçoamento da aplicação da 

Convenção. 

- Prática da Autoridade Central requerente relativa aos pedidos de retorno: 

O Guia de Boa Prática apresenta os contornos da atuação das Autoridades Centrais 

no lidar com os pedidos de retorno, descrevendo separadamente as funções da Autoridade 

Central do Estado requerente (“Autoridade requerente”) e da Autoridade Central do Estado 

requerido (“Autoridade requerida”).  A partir da ótica da Autoridade requerente, as 

recomendações são classificadas em (i) preparo e envio de pedidos; (ii) assistência e resposta 

à Autoridade requerida; e (iii) procedimentos subsequentes à ordem de retorno. Tratando da 

preparação e ao envio de pedidos pela Autoridade requerente, são fornecidas orientações 

sobre: a obtenção de informações no Estado requerido, inclusive a respeito da legislação 

aplicável; a verificação da admissibilidade do pedido naquele Estado e nos termos da 

Convenção; e a forma correta de transmissão do pedido, inclusive os emergenciais. Também 

são dadas recomendações relativas ao acompanhamento do progresso do pedido pela 

Autoridade requerente, bem como ao fornecimento de informações adicionais e de 

assistência à Autoridade requerida em caso de dificuldade no cumprimento de prazos. 
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Tratando do retorno da criança, são apresentadas orientações sobre: o conhecimento 

e o acompanhamento de recursos que venham a ser interpostos no Estado requerido; a 

cooperação com a Autoridade requerida para facilitar o retorno seguro da criança – e, quando 

necessário, de seu genitor – e a confirmação do retorno à Autoridade requerida; além de 

eventuais ações adicionais que precisem ser tomadas no Estado requerente após a ordem de 

retorno, inclusive aquelas relativas ao cumprimento de condições impostas pelas autoridades 

do Estado requerido para que o retorno fosse determinado. 

- Prática da Autoridade Central requerida relativa aos pedidos de retorno: 

A partir da ótica do Estado requerido, as recomendações do Guia são classificadas 

em (i) recebimento e conhecimento de pedidos; (ii) ações subsequentes à aceitação dos 

pedidos; e (iii) providências práticas para o retorno da criança. Tratando do recebimento e 

do conhecimento de pedidos de retorno, são apresentadas recomendações sobre: a 

observância de prazos internos e externos pela Autoridade requerida; o registro do pedido 

de retorno e a confirmação de seu recebimento; a verificação dos requisitos convencionais 

do pedido; a informação à Autoridade requerente sobre a necessidade de informações ou 

documentos adicionais; os esforços suplementares para questões emergenciais; a informação 

às autoridades internas sobre a limitação imposta pelo artigo 16 (vedação à tomada de 

decisões sobre o fundo do direito de guarda); e a informação à Autoridade requerente sobre 

a motivação de eventual recusa do pedido. 

Tratando da aceitação do pedido de retorno, são apresentadas recomendações sobre: 

a localização da criança; as providências caso a criança não seja localizada ou esteja fora de 

seu território; a viabilidade do retorno voluntário; a representação e assistência jurídica do 

requerente, quando necessário; a prevenção de danos à criança ou de prejuízo às partes 

interessadas; a iniciação ou facilitação de procedimentos judiciais; a evitação da participação 

do requerente em audiências locais; o acompanhamento do progresso do pedido e seu 

relatório à Autoridade requerente, principalmente quando houver uma decisão sobre ele; e a 

informação à Autoridade requerente ou ao requerente de seu direito de recurso. 

Tratando das providências para o retorno da criança, há recomendações sobre a 

consideração dessas providências previamente à determinação do retorno; a informação a 

respeito de condições ou compromissos assumidos para facilitar a ordem de retorno; a 

assistência ao genitor abdutor interessado em devolver a criança; a assistência policial ou de 

outras instituições internas na execução da ordem de retorno; o recebimento da confirmação 
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do Estado requerente sobre o retorno da criança; as oportunidades de informação aos 

profissionais envolvidos dos princípios e dos procedimentos da Convenção da Haia de 1980. 

- Prática das Autoridades Centrais relativa aos pedidos de visitação: 

O Guia também apresenta os contornos da atuação das Autoridades Centrais no lidar 

com os pedidos de visitação, reunindo diretrizes relacionadas tanto às funções da Autoridade 

requerente como às da Autoridade requerida. De modo geral, replicam-se as orientações 

feitas a ambas Autoridades em relação à transmissão e processamento dos pedidos de 

retorno, sendo feita a ressalva de que a Comissão Especial de setembro/outubro de 2002 para 

a Convenção da Haia de 1980 recomendou, para o futuro desenvolvimento do Guia de Boa 

Prática, a preparação de um capítulo específico sobre o direito de visita. 

- Outras funções e questões relevantes para Autoridades Centrais: 

Outras funções e questões relevantes relacionadas à atuação das Autoridades 

Centrais são comentadas. Recomenda-se a manutenção de dados estatísticos pelas 

Autoridades Centrais, e o envio relatórios anuais ao Secretariado da Conferência da Haia. 

Reconhece-se como prioridades a educação e o treinamento do público geral e das profissões 

jurídicas e sociais sobre a aplicação da Convenção da Haia de 1980 e a prevenção dos 

episódios de subtração de crianças. Em relação à garantia do retorno seguro da criança e de 

seus genitores, o guia destaca a importância da obtenção das medidas preventivas necessárias 

para tanto; da consideração dos possíveis impactos negativos de procedimentos criminais 

relacionados à subtração; da garantia do acesso do genitor abdutor à discussão dos direitos 

de guarda e de visita no Estado requerente; e da assistência jurídica aos genitores na 

discussão desses direitos. Pede-se atenção aos procedimentos de repatriação das crianças 

subtraídas, particularmente nos casos em que os genitores não têm condições de arcar com 

seu custo. São encorajados “acordos de geminação” (os “twinning agreements") entre 

Autoridades Centrais estabelecidas e aquelas em desenvolvimento, que garantam a 

assistência em forma de orientações, materiais, treinamento e intercâmbio de pessoal. É feita 

menção às vantagens da Convenção da Haia de 1996 como instrumento auxiliar à Convenção 

da Haia de 1980. 

 

2.2.3.2. PARTE II – MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Tal como a Parte I, a Parte II do Guia de Boa Prática também foi preparada pelo 

Secretariado da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e, então, considerada 
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e aprovada pela Comissão Especial relativa à Convenção da Haia de 1980, reunida entre 27 

de setembro de 1º de outubro de 2002. A Parte II se dedica a questões relacionadas às 

providências, práticas e procedimentos implementados pelos Estados contratantes para uma 

efetiva aplicação da Convenção, ainda que reconheça que a medida daquilo que pode ou não 

ser incorporado ao ordenamento interno depende da ordem constitucional encontrada em 

cada Estado contratante.  

Assim, o objetivo da Parte II é tratar daquelas medidas de implementação necessárias 

ao bom cumprimento das obrigações convencionais, com base na regra geral do artigo 2 da 

Convenção. Em seu glossário, o termo “medidas de implementação” (“implementing 

measures”) é definido como “a gama de medidas ou procedimentos legislativos, judiciais ou 

administrativos necessários para estabelecer a estrutura jurídica e administrativa essencial 

para a completa implementação da Convenção”.246 

- Princípios operacionais-chave: 

São apresentados para as medidas de implementação a mesma relação de princípios 

operacionais-chave oferecida na Parte I: recursos e poderes; cooperação; comunicação; 

consistência; procedimentos expeditos; transparência; e implementação progressiva. A 

implementação de legislação e de medidas pelos Estados contratantes deve garantir aos 

atores envolvidos na aplicação da Convenção recursos e poderes suficientes para uma 

atuação efetiva. Isso deve ser considerado: no estabelecimento e manutenção da Autoridade 

Central e demais autoridades internas relevantes; na regulamentação do processamento dos 

pedidos de retorno recebidos; na determinação da competência das autoridades judiciais; e 

na regulamentação da assistência jurídica às partes envolvidas, das medidas preventivas 

aplicáveis, da execução das decisões e dos recursos a elas interponíveis. 

Cabe aos Estados contratantes garantir que os indivíduos envolvidos nas situações 

de que cuida a Convenção da Haia de 1980 recebam informação suficiente sobre os objetivos 

convencionais e suas implicações jurídicas. Também devem garantir que sejam transmitidas 

sem demora ao Secretariado da Conferência da Haia os dados das respectivas Autoridades 

Centrais e informações sobre os procedimentos jurídicos e administrativos aplicáveis. É a 

disponibilização dessas informações aos demais Estados contratantes que garante a 

transparência necessária à construção de entendimento e confiança mútuos. 

                                                 
246 P. 55 da Parte II do Guia de Boa Prática da Convenção da Haia de 1980. É oferecida também uma relação 

de medidas de implementação tomadas por seus Estados contratantes até a ocasião de sua publicação (p. 57). 
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A implementação das obrigações convencionais deve levar em consideração o 

objetivo de consistência internacional na aplicação e na interpretação da Convenção. Os 

Estados contratantes devem, dentre os procedimentos disponíveis, fazer uso daqueles mais 

céleres e eficientes disponíveis, particularmente no processamento de pedidos de retorno 

pelas autoridades judiciais e administrativas. A adoção das medidas implementação deve ser 

vista como um processo em desenvolvimento pelos Estados contratantes, a ser monitorado 

continuamente e aperfeiçoado sempre que possível. 

- O caminho para a assinatura e ratificação ou adesão: 

O Guia apresenta um resumo das etapas necessárias para que um Estado, membro da 

Conferência da Haia de Direito Internacional Privado ou não, se torne parte da Convenção 

da Haia de 1980, seja por meio da ratificação – se o Estado era membro da Conferência da 

Haia à ocasião da adoção do texto convencional – ou da adesão – se não o era. Para que a 

Convenção produza efeitos entre dois Estados contratantes, é necessária a aceitação, pelo 

Estado que já era seu contratante, de sua adesão posterior por outro Estado (ao novo Estado 

não cabe aceitar a ratificação ou adesão dos Estados que já eram contratantes). 

Recomenda-se aos Estados a tomada de algumas medidas previamente à ratificação 

ou adesão à Convenção, ou pelo menos em curto espaço de tempo depois, como consultar 

especialistas sobre a compatibilidade da Convenção com o ordenamento jurídico interno; 

consultar as autoridades governamentais relevantes sobre a existência de recursos e poderes 

suficientes para sua atuação; e colocar em prática as medidas de implementação, 

comunicando aos órgãos relevantes suas funções. Os Estados aderentes são encorajados a 

responder a um formulário-padrão para novos Estados contratantes, de forma a facilitar a 

aceitação de suas adesões pelos demais. 

Após a entrada em vigor da Convenção para um Estado aderente, recomenda-se que 

este (i) forneça o treinamento e a educação apropriados para as pessoas responsáveis pela 

implementação da Convenção; (ii) coloque em prática mecanismos de monitoramento para 

reunir dados estatísticos e jurisprudenciais; (iii) publique informações sempre atualizadas 

sobre a Convenção; e (iv) tente responder às eventuais dificuldades que possam surgir na 

implementação da Convenção. 

- Métodos de implementação: 

Explica-se no Guia que as disposições da Convenção da Haia de 1980, via de regra, 

foram concebidas para serem auto executórias, isto é, para poderem ser aplicadas pelas 
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autoridades nacionais sem a necessidade de sua transposição para a legislação interna dos 

Estados. Contudo, a entrada em vigor da Convenção no ordenamento jurídico interno de um 

Estado depende do atendimento das regras estabelecidas por sua Constituição e por sua 

legislação infraconstitucional. Sendo a Convenção auto executória ou não perante 

determinado ordenamento jurídico nacional, determinadas medidas de implementação são 

sugeridas para esclarecer as funções de cada autoridade e os procedimentos aplicáveis.  

Para Estados adeptos do método de incorporação automática (chamados “Estados 

monistas”), recomenda-se publicidade e informação suficientes a respeito da entrada em 

vigor da Convenção. Já para Estados em que a incorporação das obrigações convencionais 

depende da adoção de legislação interna (chamados “Estados dualistas”), recomenda-se que 

sejam adotadas todas as previsões específicas necessárias à aplicação apropriada do tratado; 

que sejam evitadas discrepâncias entre o texto convencional original e a correspondente 

legislação interna; e que a Convenção seja interpretada de acordo com seu contexto 

internacional. 

- Autoridades Centrais: 

O Guia de Boa Prática volta a tratar das Autoridades Centrais para reconhecer que 

seu estabelecimento requer determinadas medidas de implementação, direcionadas 

principalmente a garantir-lhes um mandato suficientemente amplo e com poderes e recursos 

suficientes para uma atuação efetiva. Tais poderem incluem os de: (i) transmitir, receber, 

recusar e processar pedidos; (ii) requerer informações; (iii) facilitar a representação jurídica; 

(iv) proteger a criança; (v) monitorar a duração dos procedimentos; e (vi) garantir a execução 

das ordens de retorno. 

- Organização dos tribunais: 

O Guia recomenda aos Estados contratantes que, onde possível, sejam tomadas 

medidas de implementação de natureza legislativa que determinem a concentração, em 

número limitado de tribunais, da competência para tratar dos casos de retorno de que trata a 

Convenção da Haia de 1980. Nos casos em que não é possível tal concentração de 

competência, é ressaltada a importância do treinamento dos juízes a respeito da Convenção. 

- Questões de procedimento judicial: 

As medidas de implementação legislativas devem garantir que os pedidos de retorno 

sejam processados de forma célere, no limite de sua compatibilidade com as regras internas 
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referentes ao devido processo legal. Tais medidas incluem: a garantia de poderes suficientes 

às autoridades judiciais ou administrativas competentes para a localização da criança; a 

garantia de poderes às autoridades judiciais para a tomada de medidas provisórias; o 

reconhecimento de caráter prioritário à tramitação dos pedidos de retorno; a concentração 

de competência para lidar com estes pedidos; e a definição de prazos processuais para 

decisões. 

A produção de provas deve ser limitada à discussão de questões diretamente 

relacionadas à ordem de retorno. Encoraja-se a adoção de legislação que permita a 

consideração do direito de guarda atribuído pelo Estado de residência habitual (conforme o 

artigo 14 da Convenção), ou da declaração por parte deste sobre a ilicitude da transferência 

(conforme o artigo 15 da Convenção), sem que seja necessário recorrer aos tradicionais 

procedimentos de prova do direito estrangeiro ou de reconhecimento de sentenças 

estrangeiras. 

O Guia considera que, via de regra, a tomada de depoimentos orais no processamento 

de pedidos de retorno não é necessária nem desejável, e determina que a legislação interna 

admita sua substituição por depoimentos escritos ou transcritos sempre que possível; e, 

quando indispensável, que o depoimento oral seja limitado temporal e materialmente. No 

mesmo sentido, considera-se dispensável o comparecimento pessoal do requerente ao 

procedimento. 

Recomenda-se a restrição das hipóteses de recurso às ordens de retorno e dos prazos 

para sua interposição, devendo a ordem de retorno imediato ser executada mesmo que o caso 

ainda possa ser rediscutido em outras instâncias recursais. Em relação à execução da ordem 

de retorno, são sugeridas medidas de implementação como a determinação para que qualquer 

mudança no paradeiro da criança seja informada, a punição ao descumprimento de decisões 

judiciais com multa ou prisão e a expansão da função do Ministério Público. Nos 

ordenamentos em que a execução das decisões exige um processo em separado, essa 

característica deve ser informada ao requerente. 

- Assistência jurídica: 

As medidas de implementação devem garantir o efetivo acesso à justiça: os Estados 

contratantes que não tenham feito reserva ao artigo 26.3 da Convenção da Haia de 1980 

devem tomar medidas de implementação que garantam assistência jurídica; os Estados que 

tenham feito reserva ao artigo 26.3, por sua vez, devem encorajar a atuação pro bono ou a 
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cobrança de honorários reduzidos por advogados. Os procedimentos judiciais e 

administrativos, bem como os mecanismos de assistência jurídica disponíveis, devem ser 

descritos e informados claramente pelos Estados contratantes, inclusive para as Autoridades 

Centrais dos demais Estados contratantes. 

- Auxílio à interpretação: 

É necessária a adoção de uma abordagem internacionalista para a interpretação e 

aplicação consistente da Convenção da Haia de 1980. Para tanto, no preparo de medidas de 

implementação, deve ser encorajado o recurso a materiais explicativos suplementares, sendo 

mencionados: o Relatório Explicativo da Convenção; a jurisprudência internacional; os 

relatórios das reuniões da Comissão Especial; e os trabalhos acadêmicos. 

- Outras questões relacionadas às medidas de implementação: 

A Parte II do Guia de Boa Prática trata ainda das medidas a serem tomadas pelo 

Estado aderente para informar os demais Estados contratantes sobre sua capacidade de 

cumprimento das obrigações convencionais – particularmente por meio da transmissão de 

um formulário-padrão – e assim facilitar a aceitação de sua adesão por estes. Por fim, o Guia 

destaca a importância de que sejam desenvolvidos programas educacionais e de treinamento 

para as pessoas responsáveis pela implementação da Convenção, e encoraja a realização de 

conferências judiciais internacionais, bem como o comparecimento às reuniões da Comissão 

Especial, como meios de aprimorar o conhecimento e desenvolver o entendimento e a 

confiança mútua. São apresentados, como fonte de informações para treinamento e 

educação: a página da Conferência da Haia na internet, o INCADAT e o Boletim para Juízes 

sobre a Proteção Internacional de Crianças. 

 

2.2.3.3. PARTE III - MEDIDAS PREVENTIVAS 

A Parte III do Guia de Boa Prática tem por objeto as medidas preventivas, ou seja, 

aquelas adotadas pelos Estados para evitar diminuir a incidência de episódios de subtração. 

Suas orientações podem ser direcionadas tanto a Estados contratantes como a Estados não 

contratantes, já que não se restringem à aplicação ou implementação da Convenção da Haia 

1980, buscando oferecer uma abordagem mais genérica sobre prevenção da subtração 

internacional de crianças. 
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Esclarece-se que não há a intenção de impor procedimentos ou práticas uniformes, 

mas tão somente listar medidas preventivas cuja implementação possa ser considerada pelos 

Estados. As funções desempenhadas pelas autoridades governamentais e demais atores em 

relação ao problema da subtração internacional de crianças podem variar de um Estado para 

outro, e por isso o Guia se preocupa mais com os tipos de medidas preventivas que podem 

ser tomadas do que com os atores responsáveis por colocá-las em prática. Algumas das 

medidas previstas neste capítulo podem ser mais apropriadas em determinadas 

circunstâncias, áreas geográficas ou ordenamentos jurídicos específicos, logo a aplicação de 

todas as medidas pode não ser possível ou mesmo desejável. 

Os Estados são encorajados a formular uma estratégia coordenada de prevenção, para 

implementar as medidas necessárias, aperfeiçoar as medidas já em operação e promover a 

cooperação e o treinamento entre os diversos profissionais da área, estratégia essa que deve 

ser continuamente revisada e aperfeiçoada à luz da evolução da experiência e das tendências 

relacionadas à subtração de crianças. Instruções para a formulação e operação dessa 

estratégia são oferecidas no apêndice da Parte III do Guia de Boa Prática. 

- Medidas proativas – criação de um ambiente jurídico que reduza o risco de 

subtração: 

Para a criação de um ambiente jurídico que reduza o risco de subtração, são 

considerados os tratados e a legislação interna adotados pelo Estado. Sobre tratados, 

recomenda-se a efetiva implementação, aplicação e publicização dos instrumentos 

relacionados à questão da subtração de crianças. Os Estados contratantes da Convenção da 

Haia de 1980 devem encorajar sua ratificação ou adesão por outros Estados; considerar a 

aceitação de novas adesões e promover o uso do formulário-padrão para novos Estados 

aderentes; promover o uso do Guia de Boa Prática; ver a implementação da Convenção como 

um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento; e fornecer às suas 

Autoridades Centrais com poderes e recursos suficientes para a implementação, 

monitoramento e revisão das medidas preventivas. Também é recomendada a promoção de 

outros instrumentos globais e regionais que tratem da subtração internacional de crianças, 

especificamente a Convenção da Haia de 1996, além de tratados bilaterais com Estados não 

contratantes da Convenção da Haia de 1980. 

Em relação à legislação e os procedimentos internos dos Estados, encoraja-se a 

imposição de condições à transferência de crianças de uma jurisdição para outra. São 
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sugeridas medidas como: a exigência de documentação específica para viagens de crianças 

e do consentimento de ambos os genitores para a emissão dessa documentação (inclusive 

com a adoção de formulários padronizados para informação do consentimento); e a 

consideração da possibilidade de subtração e das leis e tratados sobre o tema na emissão de 

vistos para crianças. Recomenda-se ainda a adoção de medidas e de tecnologia moderna para 

permitir a verificação desses documentos no controle de fronteiras e no transporte aéreo e 

marítimo. Considera-se ainda que a criminalização da remoção ou da tentativa de remoção 

de uma criança de sua jurisdição possa ser benéfica à prevenção da subtração. 

- Medidas proativas – onde é percebido um risco maior de subtração: 

O Guia prevê a possibilidade de que sejam necessárias medidas adicionais em 

circunstâncias específicas, devido ao incremento no risco de subtração, como nos casos de 

separação parental e de realocação parental. No caso de ruptura familiar, sugere-se a 

promoção de acordos voluntários e a facilitação da mediação sobre questões de guarda e 

visitação, inclusive com a utilização de mediação especializada em caso de relacionamentos 

multiculturais. Recomenda-se que a legislação interna aplicável ao divórcio e aos direitos de 

guarda e de visita contemplem a prevenção à subtração, inclusive com a previsão da 

utilização de medidas preventivas. 

Em relação ao caso de realocação de um dos genitores em outro Estado com a 

criança, recomenda-se a proteção do direito de visita por garantias legais que reduzam o 

risco de retenção ilícita durante a visitação, como aquelas previstas em tratados (caso da 

Convenção da Haia de 1996). 

Por fim, encoraja-se a adoção de medidas tendentes ao reconhecimento e a execução 

mútuos de decisões sobre a guarda e a visitação. 

- Medidas reativas – resposta ao risco real de subtração: 

O Guia passa a tratar de medidas legislativas e administrativas que permitam às 

autoridades responder de forma rápida e eficiente às situações em que houver risco real de 

subtração. Em relação à solicitação e emissão de passaportes e vistos para crianças e ao 

controle de fronteiras, são recomendadas medidas que garantam o monitoramento do trânsito 

transfronteiriço de crianças e o cumprimento de decisões que limitem ou proíbam esse 

trânsito, inclusive pela utilização pelas autoridades responsáveis de sistemas que permitam 

a transmissão imediata de informações. 



102 

 

Os genitores devem ter acesso às medidas legais preventivas disponíveis, inclusive 

com vistas à obtenção de informações sobre a situação jurídica da criança em relação a seus 

pais. São incentivadas medidas legislativas que desencorajem a subtração, como a imposição 

de condições ao trânsito internacional de crianças (exemplo da exigência de uma garantia 

monetária contra a subtração). Também deve-se garantir aos genitores o acesso à justiça para 

a obtenção de decisões de natureza preventiva. Esse acesso deve abranger, quando aplicável, 

a assistência jurídica e a obtenção de decisões emergenciais. 

- Disponibilização e divulgação de informação: 

A própria disponibilização e divulgação de informação sobre a ilicitude da subtração 

internacional de crianças e suas consequências é, por si só, uma importante medida 

preventiva. No mesmo sentido, servem à prevenção dos episódios de subtração informações 

sobre o funcionamento da Convenção da Haia de 1980, sobre as autoridades e serviços 

disponíveis, a legislação aplicável e os procedimentos judiciais e administrativos cabíveis. 

Os Estados são chamados a considerar a criação e divulgação de um guia para os genitores, 

detalhando as medidas preventivas e os contatos das autoridades responsáveis por 

procedimentos específicos, e dando instruções sobre como agir em caso de suspeita de risco 

de subtração. 

A informação sobre a prevenção da subtração deve ser apresentada de forma clara, 

concisa e de fácil compreensão, e sua divulgação deve ser a mais ampla possível, sendo 

indicados como meios a mídia, a internet e meios impressos, inclusive pela promoção de 

campanhas publicitárias. Recomenda-se a adoção de uma central para a disponibilização e 

divulgação de informações sobre a prevenção da subtração de crianças, que pode ou não ser 

a Autoridade Central de um Estado contratante. 

- Treinamento e cooperação: 

A Parte III do Guia de Boa Prática encerra ressaltando a importância, para a 

prevenção da subtração internacional de crianças, do treinamento de profissionais e da 

cooperação entre as autoridades de um Estado e entre as de diferentes Estados. No âmbito 

da Convenção da Haia de 1980, os Estados contratantes são encorajados a participar 

ativamente das reuniões da Comissão Especial para revisão do funcionamento da 

Convenção, e a fazerem uso dos serviços de treinamento e educação de profissionais 

disponibilizados pelo Secretariado da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. 

É destacada a importância da cooperação entre as Autoridades Centrais dos Estados 
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contratantes, bem como de sua atuação para promover a cooperação entre as autoridades e 

os profissionais envolvidos na prevenção da subtração. 

As medidas preventivas proativas e reativas devem ser levadas em consideração no 

treinamento de profissionais especializados em assuntos como divórcio, direito de guarda e 

de visita. As autoridades responsáveis pela operação dessas medidas, por sua vez, devem 

garantir que seus profissionais tenham treinamento adequado para operá-las. Por fim, 

recomenda-se a criação de programas de treinamento em nível internacional e de redes 

internacionais de contato, aproveitando a estrutura e a experiência de organizações 

internacionais e organizações não governamentais. 

 

2.2.3.4. PARTE IV - EXECUÇÃO DAS ORDENS DE RETORNO 

Entre 2004 e 2006, o Secretariado da Conferência da Haia de Direito Internacional 

Privado realizou um estudo comparativo sobre a execução de ordens determinadas nos 

termos da Convenção da Haia de 1980, por meio da análise das respostas fornecidas por 46 

jurisdições a um questionário preparado pelo Secretariado, além da realização de pesquisa 

empírica em diversos Estados contratantes por especialistas. Com base nas práticas e nos 

problemas identificados pelo estudo, a quinta reunião da Comissão Especial para revisão da 

operação da Convenção, realizada entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro de 2006, 

recomendou ao Secretariado a preparação de um guia de boa prática sobre a execução das 

ordens de retorno.247 

Nesse sentido, a Parte IV do Guia tem por objetivo auxiliar os Estados contratantes 

na adoção de legislação e procedimentos relacionados à execução de ordens de retorno 

simples e eficientes, atendendo assim ao melhor interesse da criança. Trata-se de uma Parte 

mais técnica e detalhada, refletindo a complexidade e a diversidade das abordagens adotadas 

pelos Estados em relação ao tema. Embora o documento trate principalmente da execução 

das ordens de retorno, muitas das práticas nela informadas também se aplicam à execução 

de decisões relativas ao direito de visita.248 O termo “execução” (“enforcement”) é utilizado 

                                                 
247 Conclusions and Recommendations of the Fifth Meeting of the Special Commission to Review the 

Operation of the Hague Convention of 25 October 1980 […], § 1.5.2 (p. 8). 
248 O documento reproduz em anexo o Capítulo 7 dos Princípios Gerais e Guia de Boa Prática sobre Visitação 

Transfronteiriça relacionada a Crianças (“General Principles and Guide to Good Practice on Transfrontier 

Contact Concerning Children”, publicado em 2009), que trata da execução de decisões sobre o direito de visita. 
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no documento como correspondente à implementação de medidas coercitivas, de modo que 

não compreende a hipótese de devolução voluntária da criança. 

Diversos problemas relacionados à execução das ordens de retorno são relacionados 

de forma exemplificativa: a ausência de detalhes na decisão sobre como, onde e quando o 

retorno deve ocorrer; a comunicação ineficiente entre as autoridades envolvidas; a existência 

de diversas instâncias recursais e impossibilidade do retorno antes de percorridas todas elas; 

a falta de medidas coercitivas efetivas e práticas; a recusa da criança; a obstrução ao retorno 

pelo genitor abdutor; a não tomada das medidas necessárias à concretização do retorno pelo 

requerente ou pelas autoridades envolvidas; e a existência de procedimentos criminais contra 

o genitor abdutor no Estado de residência habitual. 

- Medidas disponíveis no Estado requerido: 

Em todas as etapas dos procedimentos de retorno, inclusive na execução, devem estar 

disponíveis mecanismos rápidos e efetivos para a localização e proteção –particularmente 

contra sua ocultação ou transferência para outra jurisdição – de crianças subtraídas, bem 

como para prepará-las para o retorno. Quando necessário, deve haver a cooperação com a 

Autoridade Central do Estado de residência habitual para garantir continuidade à proteção 

da criança após o retorno. 

Também para a execução das ordens de retorno devem ser adotados mecanismos 

rápidos e efetivos, devendo ser evitada ou limitada a exigência de condições e requisitos para 

a utilização de medidas coercitivas, bem como a imposição de requisitos administrativos 

adicionais ao requerente. Não se deve exigir legalização ou formalidades afins no contexto 

da Convenção, inclusive em relação às procurações outorgadas pelo requerente. Sendo 

imprescindível a intimação do demandado para a tomada de medidas coercitivas, deve-se 

considerar a possibilidade de que a intimação ocorra apenas no momento de execução da 

medida. 

- Recursos disponíveis contra a ordem de retorno ou sua execução: 

Para acelerar os procedimentos judiciais relacionados ao retorno e garantir a coesão 

jurisprudencial, é recomendada a concentração de competências em um ou mais tribunais 

especializados. Contudo, com relação às ordens de retorno, a concentração de competências 

nem sempre é a melhor solução. Em ordenamentos jurídicos em que o tribunal competente 

para determinar o retorno não é o mesmo que o competente para a tomada de medidas 

coercitivas, devem ser ponderados os possíveis benefícios de que seja competente para 
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medidas coercitivas o tribunal do local onde elas serão executadas. Também devem ser 

considerados os esforços de comunicação e cooperação necessários quando a concentração 

de competências dos tribunais não é suplantada por uma concentração de competências das 

autoridades responsáveis por executar a ordem de retorno e demais autoridades envolvidas 

(por exemplo, aquelas relacionadas à proteção da criança). 

Os recursos processuais devem existir em número limitado, dispor de prazos bem 

definidos para sua interposição e admitir um conjunto restrito de fundamentos. Deve-se 

considerar os benefícios da exigência de autorização para a interposição de um recurso. 

Nesta hipótese, competindo a concessão dessa autorização à própria autoridade responsável 

por decidir sobre a ordem de retorno, a questão deve ser analisada junto com a ordem; 

competindo a autorização a outra autoridade, deve esta receber o processo assim que 

possível. Deve ser evitada ou limitada a possibilidade de interposição de recursos separados 

para as diferentes medidas ou decisões relacionadas à execução. 

- O efeito dos recursos sobre a exequibilidade das ordens de retorno: 

Os Estados são chamados a criar condições que permitam, nos procedimentos de 

execução das ordens de retorno, se chegar de forma expedita a uma decisão final, isto é, 

insuscetível de recurso. Isso porque, idealmente, medidas coercitivas só deveriam ser 

aplicadas para a execução de decisões finais. Não obstante, deve haver a possibilidade de 

exequibilidade imediata ou provisória de uma ordem de retorno, conforme exigirem as 

circunstâncias específicas do caso concreto. 

- O processo de execução: 

Recomenda-se que as autoridades judiciais, ao determinar o retorno, escolham 

cuidadosamente as opções apropriadas dentre as disponíveis para sua concretização. Se e 

quando cabível, é sugerida a previsão de uma relação hierarquizada de diferentes medidas 

na ordem de retorno. Exceto em situações excepcionais, a ordem deve exigir o retorno 

imediato da criança, tendo em vista que a demora pode causar danos e confusão para a 

criança, além de criar oportunidade para nova subtração pelo genitor abdutor. A ordem de 

retorno deve ser detalhada e específica, contendo as informações práticas cabíveis sobre o 

retorno e sobre as medidas coercitivas aplicáveis, se for o caso. 

As providências práticas para a concretização do retorno devem ser tomadas 

preferencialmente pelo juiz que analisou e considerou os argumentos das partes envolvidas. 
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Recomenda-se o chamamento das partes para que ofereçam propostas e, se possível, 

acordem sobre as providências práticas a serem estipuladas na ordem de retorno. 

Aconselha-se que as questões relacionadas à documentação de viagem da criança, 

necessária para seu retorno, sejam resolvidas bem antes da fase de execução, 

preferencialmente antes ou no momento da determinação do retorno. O ideal é que seja 

possível a emissão de uma autorização provisória e pontual de trânsito para a criança. 

- Promoção do cumprimento voluntário: 

As Autoridades Centrais e as demais autoridades envolvidas são chamadas a, ao 

longo de todo o procedimento de retorno, sempre que cabível, valorizar as formas de 

resolução amigável, trabalhando junto com as partes ou seus representantes legais, desde que 

isso não signifique uma demora indevida no processo. Isso também vale para a fase de 

execução da ordem de retorno, particularmente na busca de acordo sobre as modalidades de 

retorno e de cumprimento voluntário. As autoridades judiciais devem, sempre que 

apropriado, inclusive na fase de execução, dispor da assistência de psicólogos, assistentes 

sociais e mediadores profissionais, para aumentar as chances de uma resolução amigável e 

preparar as partes envolvidas para o retorno, especialmente a criança. Os acordos celebrados 

pelas partes devem ter sua exequibilidade assegurada por mecanismos efetivos, de modo que 

a execução da ordem de retorno seja prontamente promovida caso o acordo não seja 

cumprido. 

- A criança: 

Recomenda-se que a vontade e os sentimentos da criança subtraída, consideradas sua 

idade e maturidade, sejam apreciados nas etapas iniciais do procedimento de retorno, bem 

como, após a determinação da ordem de retorno, na escolha pela sua forma de realização. 

Deve-se manter a criança informada, o tanto quanto for possível e adequado à sua idade e 

maturidade, sobre o andamento do procedimento de execução da ordem de retorno e sobre 

suas consequências práticas. 

- Cooperação entre tribunais, autoridades e outros atores no Estado requerido: 

De acordo com as especificidades de cada ordenamento jurídico, a autoridade 

judicial responsável por determinar o retorno deve supervisionar a execução da ordem e 

verificar sua conformidade com os termos da decisão. Quando isso não for possível, essa 

supervisão deve ser realizada pela Autoridade Central ou por alguma outra autoridade 
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pública. As autoridades responsáveis pela execução devem ter à sua disposição informações 

detalhadas sobre as particularidades do caso concreto e os objetivos da Convenção da Haia 

de 1980. 

Anteriormente à efetiva execução da ordem de retorno, deve-se considerar os 

benefícios do envolvimento de outros profissionais – como psicólogos, assistentes sociais, 

mediadores ou intérpretes, por exemplo – na preparação e no momento da execução, desde 

que sua participação não gere uma demora indevida no procedimento. O envolvimento 

destes profissionais também deve ser possível quando sua necessidade é constatada após o 

início da execução. Os envolvidos na execução de uma ordem de retorno devem trabalhar 

em intensa cooperação, e cada um deles deve ter conhecimento do papel e das 

responsabilidades dos demais. 

- Cooperação transfronteiriça para garantir o retorno seguro: 

As Autoridades Centrais e os demais canais aplicáveis – inclusive redes e pontos de 

contato judiciais de âmbito nacional, regional e internacional – devem disponibilizar à 

autoridade responsável por decidir sobre o retorno informação sobre as medidas e serviços 

protetivos disponíveis no Estado requerente, quando isso for necessário para garantir o 

retorno seguro da criança. O Estado requerente, por sua vez, deve fazer o possível para 

facilitar a determinação do retorno, como ao garantir a concessão de medidas para a proteção 

da criança após o retorno, ou ao encorajar seus tribunais e autoridades administrativas a 

aplicar tais medidas. As autoridades dos Estados requerente e requerido devem se comunicar 

desde cedo durante os procedimentos de retorno, a fim de tomar as providências necessárias 

para o retorno seguro da criança, preferencialmente antes da determinação do retorno. 

- Treinamento e educação: 

A Parte IV do Guia de Boa Prática encerra recomendando que os profissionais 

responsáveis pela execução de uma ordem de retorno recebam o treinamento apropriado, 

inclusive para que tenham conhecimento sobre (i) os papeis desempenhados pelos demais 

profissionais envolvidos; (ii) os objetivos da Convenção da Haia de 1980; e (iii) a 

possibilidade e as formas de se lidar com pressões midiáticas e/ou inciativas dos genitores e 

de grupos de apoio. A operação do mecanismo da Convenção da Haia de 1980 por um grupo 

especializado de juízes e advogados devidamente treinados e educados acrescenta celeridade 

e integridade ao processo. 
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2.2.3.5. MEDIAÇÃO 

As Convenções da Haia que tratam de problemas familiares de natureza familiar 

tradicionalmente encorajam a mediação e processos similares de resolução amigável, e no 

mesmo sentido dispõem os Guias de Boa Prática publicados para auxiliar a aplicação da 

Convenção da Haia de 1980. Em 2006, a Comissão Especial sobre os Assuntos Gerais e a 

Política da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado recomendou ao 

Secretariado da Conferência a preparação de um estudo sobre a viabilidade de um 

instrumento sobre a mediação transfronteiriça em questões familiares249; o estudo foi 

apresentado ao Conselho sobre Assuntos Gerais e Política no ano seguinte250 e, em 2008, o 

Secretariado foi convidado pelo Conselho a preparar um Guia de Boa Prática sobre o uso da 

mediação no contexto da Convenção da Haia de 1980251. À ocasião da sexta reunião da 

Comissão Especial sobre a aplicação das Convenções da Haia de 1980 e 1996, realizada em 

2009, um projeto de Guia foi apresentado e, subsequentemente, as revisões recomendadas 

foram implementadas.252 O Guia foi publicado pela Conferência da Haia em 2012. 

A quinta parte do Guia de Boa Prática tem por objeto a mediação e outros 

procedimentos de resolução amigável de litígios familiares internacionais envolvendo 

crianças, encorajados pelo artigo 7, “c”, da Convenção da Haia de 1980 e pelo artigo 31, 

“b”, da Convenção da Haia de 1996. O Guia trata principalmente da mediação, por conta de 

sua ampla utilização, mas suas boas práticas também são aplicáveis aos demais meios de 

solução amigável de litígios, como a conciliação.253 Os princípios e boas práticas 

relacionados são direcionados principalmente aos Estados contratantes da Convenção da 

                                                 
249 “Conclusions of the Special Commission of 3-5 April 2006 on General Affairs and Policy of the 

Conference”, recomendação nº 3. 
250 “Recommendations and Conclusions adopted by the Council on General Affairs and Policy of the 

Conference (2‑4 April 2007)”, recomendação nº 3. 
251 “Conclusions and Recommendations adopted by the Council on General Affairs and Policy of the 

Conference (1‑3 April 2008)”, p. 1, § 3. 
252 “Conclusions and Recommendations adopted by Part I of the Sixth Meeting of the Special Commission on 

the practical operation of the 1980 Hague Child Abduction Convention and the 1996 Hague Child Protection 

Convention (1-10 June 2011)”, recomendação nº 58. 
253 Ao tratar de sua terminologia, a quinta parte do Guia define “mediação” como “o processo estruturado pelo 

qual um ‘mediador’ facilita a comunicação entre as partes de um conflito, permitindo-lhes tomar a 

responsabilidade pela escolha de uma solução para o conflito”. Traçando a diferença entre os conceitos de 

“mediação” e “conciliação”, define este último como “um mecanismo de solução de controvérsias no qual uma 

terceira parte imparcial desempenha papel ativo e direto ao auxiliar as partes a encontrar uma solução amigável 

para a disputa”. E segue: “Na mediação, a ênfase é colocada no fato de que o mediador não está em posição de 

tomar decisão pelas partes, mas apenas assisti-las em encontrar sua própria solução. Ao contrário, o conciliador 

pode dirigir as partes a uma solução concreta” (p. 7-8, tradução livre). Assim, nos termos do Guia, o juiz ao 

qual foi submetida uma controvérsia nunca poderia servir como “mediador” das partes, mas apenas como 

“conciliador”, já que caberá a ele decidir a questão caso não seja possível chegar a uma solução amigável. 
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Haia de 1980, mas também daqueles contratantes de outras Convenções da Haia que 

promovam o uso desses procedimentos – casos das Convenções da Haia de 1996, de 2000 e 

de 2007 –, além de Estados não contratantes de nenhuma delas, mas que tenham interesse 

em desenvolver estruturas efetivas de mediação transfronteiriça para litígios familiares 

internacionais. 

O Guia apresenta como contribuições da mediação no contexto da subtração 

internacional de crianças: (i) a prevenção da subtração, auxiliando os genitores a considerar 

a realocação e suas alternativas; (ii) a devolução voluntária da criança; (iii) alguma outra 

solução amigável, como no caso de o genitor abandonado concordar com a realocação da 

criança sob a condição de que lhe seja garantido o direito de visita; (iv) o processamento do 

pedido de retorno de forma menos conflituosa, facilitando o contato entre o genitor 

abandonado e a criança; (v) o embasamento da ordem de retorno no acordo entre as partes 

quanto à sua forma de execução; e (vi) o retorno célere e seguro da criança, quando da 

execução da ordem de retorno. 

Focada em uma resolução colaborativa do conflito, a mediação entrega às partes o 

protagonismo sobre a questão em discussão, e de certa forma rompe com o monopólio das 

autoridades estatais sobre a interpretação do texto convencional. Todavia, a mediação deve 

ser conduzida de forma a garantir que essa maior autonomia das partes não acabe por 

descaracterizar os objetivos convencionais, nem limite o acesso à justiça das partes, 

preocupações continuamente ressaltadas neste capítulo do Guia de Boas Práticas. 

- A importância geral da promoção de acordos em controvérsias familiares 

transfronteiriças sobre guarda e visitação: 

Recomenda-se que todos os passos apropriados sejam tomados para encorajar as 

partes em um litígio familiar transfronteiriço a buscar uma solução amigável para sua 

controvérsia, inclusive pelo oferecimento às partes de garantias contra consequências 

desvantajosas. Para isso, a mediação deve levar em consideração as leis nacionais e 

internacionais aplicáveis à controvérsia, especialmente no tocante aos procedimentos 

judiciais disponíveis para efetivar aquilo que for acordado. O Guia ressalta que os 

procedimentos de resolução amigável de controvérsias devem ser encarados como um 

complemento aos meios judiciais, e de nenhuma forma devem restringir o acesso à justiça. 

- A utilização da mediação na estrutura da Convenção da Haia de 1980: 
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A subtração internacional de uma criança é um problema que exige solução célere, o 

que também se aplica aos métodos de resolução amigável de controvérsias. A adequação do 

procedimento de mediação (ou de qualquer outro método de resolução amigável) deve ser 

verificada conforme o caso concreto, e, sendo considerado adequado, deve ser oferecida às 

partes o mais cedo possível. Não obstante, tais procedimentos devem estar acessíveis às 

partes durante todo o processo tendente à ordem de retorno, inclusive a fase de execução. 

Devem ser considerados os benefícios de que a mediação só seja iniciada após o início de 

tal processo. 

Os mediadores e autoridades envolvidas devem trabalhar em estreita cooperação com 

a Autoridade Central e as autoridades judiciais, e devem ter consciência de que a subtração 

internacional de crianças é um problema que envolve mais de um ordenamento jurídico, 

além da possível multiplicidade de contextos culturais ou religiosos. As providências 

relacionadas à preparação das reuniões de mediação devem levar em consideração as línguas 

que as partes litígio dominam e a distância geográfica entre elas. As Autoridades Centrais 

devem auxiliar as partes na obtenção da documentação necessária para o comparecimento 

pessoal a uma reunião de mediação. Também deve ser considerada a possibilidade de haver 

procedimentos criminais iniciados contra o genitor abdutor no Estado de residência habitual; 

neste caso, a questão deve ser lidada de modo que tais procedimentos não frustrem eventual 

solução alcançada na mediação. 

- Treinamento especializado: 

Os Estados devem oferecer diretrizes para a mediação em casos de subtração 

internacional de crianças, que deve ser conduzida por profissionais experientes e, 

preferencialmente, especializados no tema – uma sugestão é a disponibilização de uma lista 

de mediadores especialistas. Recomenda-se a adoção pelos Estados de padrões bem 

definidos para o monitoramento e a avaliação dos serviços de mediação. 

- Acesso à mediação: 

Informações sobre os serviços de mediação e similares para assuntos familiares 

internacionais, como aquelas relativas à sua disponibilidade e seus custos em determinada 

jurisdição, devem ser oferecidas pela Autoridade Central, ou por um Ponto de Contato 

Central estabelecido pelos Estados contratantes para sua divulgação. O pessoal da 

Autoridade Central, as autoridades judiciais, os advogados e demais profissionais envolvidos 

em controvérsias familiares internacionais devem ter as informações sobre tais serviços 
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incluídas em seus treinamentos, e devem, sempre que possível, levar em consideração os 

meios de resolução amigável de litígios. 

Deve haver um esforço para que os custos da mediação e de procedimentos similares 

não represente um obstáculo à sua utilização, inclusive pelo oferecimento de assistência 

jurídica gratuita. O local de realização das reuniões de mediação deve ser neutro e apropriado 

às particularidades do caso concreto, e sua escolha deve levar em conta os interesses de 

ambos os genitores. A opção pela mediação à distância ou indireta deve ser considerada 

quando o comparecimento pessoal das partes for impossível ou inapropriado. É sugerida a 

feitura de um contrato entre o mediador e as partes para garantir a ciência sobre os termos e 

condições do procedimento. 

- Escopo da mediação: 

A mediação em casos de subtração internacional de crianças deve obedecer a 

requisitos temporais bem rígidos. Além disso, pode ter seu escopo limitado, devendo-se 

estabelecer um equilíbrio entre os requisitos temporais e os tópicos que necessariamente 

serão tratados. Questões relativas à lei aplicável e à jurisdição devem ser consideradas, com 

vistas à efetivação de eventual acordo celebrado. 

- Princípios da mediação – padrões internacionais: 

São apresentados como princípios da mediação: (i) o caráter voluntário do processo, 

que não deve ser condição de procedibilidade nem de qualquer forma influenciar o 

procedimento de retorno; (ii) o consentimento informado que deve basear a opção pela 

mediação; (iii) a avaliação da adequação da mediação ao caso concreto; (iv) a garantia de 

neutralidade, independência, imparcialidade e equidade na condução da mediação; (v) a 

confidencialidade da mediação, inclusive pelo estabelecimento de leis que impeçam que o 

mediador e demais envolvidos sejam obrigados a fornecer provas relacionadas ao 

procedimento; (vi) a consideração prioritária dos interesses e do bem-estar da criança, que 

deve ser informada e consultada; (vii) a consideração dos ordenamentos jurídicos envolvidos 

e o acesso das partes às informações jurídicas relevantes; (viii) a competência intercultural 

dos mediadores; e (ix) a experiência e especialização dos mediadores. 

Recomenda-se que a opção pelos métodos de mediação direto ou indireto seja feita 

de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Em casos altamente conflituosos, o uso 

da co-mediação – conduzida por dois mediadores – deve ser considerado, sendo 

aconselhável a co-mediação bicultural e bilíngue quando possível e adequada. 
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- Envolvimento da criança e de terceiros: 

A perspectiva da criança deve ser levada em consideração, conforme sua idade e 

maturidade, e seu envolvimento direto ou indireto na mediação deve ser determinado 

conforme as circunstâncias do caso concreto. A mediação também pode envolver terceiros, 

cuja participação possa aumentar as chances de uma solução amigável, condicionada à 

concordância das partes e à aprovação do mediador. 

- Providências para o contato entre o genitor abandonado e a criança durante o 

procedimento de mediação: 

Devem ser adotados meios de garantir o respeito aos termos e condições de acordos 

provisórios de visitação e de evitar novo episódio de subtração. Tais garantias podem incluir: 

(i) a entrega de passaportes e documentos de viagem; (ii) a exigência de que o genitor 

requerente se reporte a determinada autoridade durante o período de visitação; (iii) o 

depósito de garantia monetária ou caução; (iv) a supervisão da visitação por profissional ou 

membro da família; e (v) a restrição dos locais onde a visitação possa ocorrer. 

- Mediação e acusações de violência doméstica: 

A mediação não deve pôr em risco a vida ou a segurança de qualquer das pessoas 

envolvidas, razão pela qual as acusações de violência doméstica devem ser consideradas na 

avaliação da adequação da mediação, bem como na escolha entre a mediação direta e 

indireta, no local da mediação e em seu modelo e método. Nesses casos, a mediação deve 

ser conduzida por profissionais experientes e com treinamento especializado para tais 

circunstâncias. O genitor e a criança devem ser informados sobre as medidas protetivas 

disponíveis nas jurisdições envolvidas. 

- Os termos do acordo de mediação, sua produção de efeitos e exequibilidade: 

Os termos do acordo obtido por meio da mediação devem ser redigidos (i) de forma 

realística, levando em consideração todos os aspectos práticos, especialmente as 

providências para a visitação; e (ii) de modo a permitir que o acordo produza efeitos e seja 

exequível nas jurisdições envolvidas. Recomenda-se que, antes da conclusão do acordo, seja 

dada às partes a oportunidade de buscar aconselhamento jurídico quanto aos seus termos. As 

Autoridades Centrais ou os Pontos de Contato Centrais devem facilitar o acesso a 

informações sobre os procedimentos necessários para que o acordo produza efeitos nas 

jurisdições envolvidas. 
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Os Estados devem considerar a adoção de medidas legislativas ou administrativas 

que facilitem a produção de efeitos e a exequibilidade dos acordos de mediação nas 

jurisdições envolvidas. A cooperação entre autoridades judiciais ou administrativas pode ser 

necessária para tanto. É sugerido o uso da comunicação judicial direta; os tribunais são 

encorajados a usar as estruturas nacionais, regionais e internacionais (caso da Rede 

Internacional de Juízes da Conferência da Haia) e a buscar o auxílio das Autoridades 

Centrais. 

 

2.2.3.6. CONTATO TRANSFRONTEIRIÇO RELATIVO A CRIANÇAS – 

PRINCÍPIOS GERAIS E GUIA DE BOA PRÁTICA 

A segunda reunião da Comissão Especial para a revisão da aplicação Convenção da 

Haia de 1980, realizada entre 18 e 21 de janeiro de 1993, em suas conclusões, destacou a 

visitação (o “access to children”) como uma contrapartida natural do direito de guarda, e 

entendeu que seria desejável haver maiores informações sobre as medidas direcionadas a 

garantir o direito de visita após um episódio de subtração, tanto nas hipóteses de deferimento 

do pedido de retorno como nas de sua recusa.254 Em maio de 2000, a Comissão Especial 

sobre Assuntos Gerais e Política decidiu solicitar ao Secretariado da Conferência da Haia 

que preparasse um relatório sobre a utilidade de um protocolo à Convenção da Haia de 1980 

que regulasse o exercício do direito de visita. 

Após um processo de consultas com os Estados contratantes da Convenção, os 

Estados membros da Conferência da Haia e determinadas organizações internacionais, um 

relatório final foi apresentado à Comissão Especial sobre a Convenção da Haia de 1980, 

reunida entre 27 de setembro e 1º de outubro de 2002, que concluiu que, diante da 

complexidade verificada na estrutura jurídica para a resolução de problemas relacionados à 

visitação internacional, seria preferível direcionar os trabalhos ao desenvolvimento de 

princípios gerais para serem levados em conta pelos Estados contratantes e suas autoridades 

na formulação de políticas relacionadas aos casos de visitação internacional.255 O documento 

                                                 
254 “Report of the Second Special Commission Meeting to Review the Operation of the Hague Convention on 

the Civil Aspects of International Child Abduction held 18-21 January 1993”, parte 2, conclusão nº 5. 
255 “Report and Conclusions of the Special Commission of September-October 2002”, item 7.6 (p. 34-36). 

 



114 

 

final foi publicado pela Conferência da Haia em 2008, com base em projeto considerado 

pela Comissão Especial reunida entre 30 de outubro e 9 de novembro de 2006.256 

Os princípios e boas práticas apresentados pelo Guia são direcionados especialmente 

aos juízes e Autoridades Centrais apontados pelas Convenções da Haia de 1980 e 1996, e 

têm por objetivo: (i) auxiliar a implementação e aplicação efetiva da Convenção da Haia de 

1980 no tocante ao direito de visita; (ii) chamar atenção para as previsões da Convenção da 

Haia de 1996 que se relacionam ao tema e que suplementam a Convenção da Haia de 1980; 

e (iii) oferecer, inclusive para os Estados não contratantes das Convenções da Haia, um 

modelo genérico para um sistema de cooperação internacional voltado a assegurar o respeito 

efetivo do direito de visita. 

- A importância do contato: 

O Guia adota o princípio geral de que todas as providências possíveis devem ser 

tomadas para assegurar o direito da criança de manter um relacionamento pessoal e contato 

regular com ambos os genitores, mesmo que estes vivam em países diferentes, bem como o 

direito dos genitores de manter um relacionamento pessoal e contato regular com seu filho. 

Exceção a essa regra é a hipótese de o contato ser considerado contrário aos interesses da 

criança, caso em que a restrição deve ser proporcional, nos limites do necessário à proteção 

de tais interesses. 

- Promoção do acordo: 

Providências jurídicas e administrativas devem ser tomadas para promover e facilitar 

o acordo entre os genitores, ou quem quer que detenha a responsabilidade parental, com 

relação ao exercício do direito de visita, por meio de mediação, conciliação, negociação ou 

quaisquer procedimentos similares. 

- A estrutura para a cooperação jurídica internacional: 

São apontados dois elementos básicos para o sucesso na cooperação jurídica 

internacional relacionada à visitação internacional: (i) a existência de regras comuns sobre 

                                                 
256 O título do documento em inglês é “Transfrontier Contact concerning Children - General Principles and a 

Guide to Good Practice”; em francês, “Contacts Transfrontières relatifs aux Enfants - Principes Généraux et 

Guide de Bonnes Pratiques”. O Guia explica que utiliza o termo “contato” (“contact”) em sentido amplo, de 

modo a incluir os vários modos pelos quais um genitor não detentor do direito de guarda mantém relações 

pessoais com a criança, seja visitação periódica, por comunicação direta ou por outros meios. A utilização do 

termo “contato” refletiria uma abordagem focada na criança e, assim, mais alinhada com o conceito de 

“responsabilidade parental”. 
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jurisdição para decidir sobre os direitos de guarda e visita, dando segurança jurídica e 

desencorajando a subtração e o forum shopping; e (ii) a garantia do respeito mútuo a decisões 

sobre visitação, inclusive quanto ao seu reconhecimento e execução. A Convenção da Haia 

de 1996 é sugerida como estrutura jurídica para esse fim. 

- Cooperação administrativa internacional: 

No âmbito administrativo, as Autoridades Centrais devem funcionar como pontos 

focais para intercâmbio de informações sobre a legislação, os procedimentos e os serviços 

aplicáveis aos casos concretos e sobre seu andamento, e devem também tomar as medidas 

apropriadas para facilitar o estabelecimento ou o exercício do direito de visita (auxiliar na 

localização da criança, possibilitar um acordo amigável sobre o direito de visita, iniciar ou 

facilitar a instituição de procedimentos etc.). Os serviços disponibilizados ou facilitados 

pelas Autoridades Centrais devem estar disponíveis em quaisquer circunstâncias em que o 

direito de visita esteja em questão, e devem ser efetivamente divulgados por elas. 

- O processamento de pedidos internacionais sobre visitação por tribunais ou 

outras autoridades: 

Pessoas buscando o estabelecimento ou o exercício do direito de visita devem ter 

acesso a assistência e informação suficiente para tanto. O melhor interesse da criança exige 

a celeridade dos procedimentos judiciais ou administrativos necessários ao estabelecimento, 

a execução ou a modificação do direito de visita. Deve ser considerada a possibilidade de 

concentração de competências relacionadas à regulação do direito de visita em um contexto 

transfronteiriço, como pela utilização do mesmo sistema de concentração de competências 

para o processamento de pedidos de retorno nos termos da Convenção da Haia de 1980. 

- Decisões sobre a visitação: 

A decisão sobre a visitação deve especificar os termos e condições da visitação. Os 

meios de comunicação devem ser considerados para a preservação do contato entre a criança 

e seus genitores caso estejam eles separados por grande distância. Diversas medidas podem 

ser aplicadas para garantir o respeito às decisões sobre a visitação, como: a entrega de 

documentos de viagem; o comparecimento regular a autoridades durante o período de 

visitação; a prestação de garantia ou caução; a supervisão da visitação; etc. As medidas 

devem ser escolhidas de forma proporcional e levando em conta as peculiaridades culturais, 

religiosas e jurídicas de cada caso. A ordem de retorno nos termos da Convenção da Haia 
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1980 é a principal garantia contra o abuso do direito de visita em um contexto 

transfronteiriço.  

- Execução de decisões sobre o direito de visita pela legislação nacional: 

Mecanismos efetivos de execução das decisões devem estar disponíveis, inclusive 

medidas coercitivas. Requisitos para a instituição e prosseguimento de um processo de 

execução devem ser limitados, e recursos em separado contra as medidas relacionadas à 

execução devem ser evitados ou limitados. Os métodos de resolução amigável de 

controvérsias também devem ser aplicados durante a fase de execução, para facilitar o 

cumprimento voluntário da decisão. Os diversos profissionais e autoridades envolvidos na 

execução de uma decisão sobre o direito de visita devem receber o treinamento apropriado 

e trabalhar em estreita cooperação. 

- Realocação e contato: 

O Guia define “realocação” como a transferência permanente da criança, 

normalmente com seu principal responsável, para viver em um novo país. Nesse contexto, é 

fundamental que os termos e condições de uma decisão sobre o direito de visita sejam 

respeitados no Estado para o qual a criança foi levada, nas mesmas condições em que suas 

decisões internas sobre a questão são respeitadas. Sugere-se, inclusive, que o 

reconhecimento e a exequibilidade da decisão sobre o direito de visita sejam colocados como 

condição para a permissão da realocação – como, por exemplo, pela obtenção de uma decisão 

“espelhada” no Estado de realocação. 

- Direito de visita e direito de guarda: 

Por fim, identifica-se na jurisprudência o entendimento predominante de que, 

conforme os conceitos autônomos definidos pela Convenção da Haia de 1980, um direito de 

visita combinado com o direito de veto sobre a transferência de uma criança para fora de sua 

jurisdição constitui um direito de guarda. O direito de requerer providências tendentes ao 

reconhecimento ou ao exercício do direito de visita não deve ser limitado aos casos em que 

há uma decisão judicial reconhecendo ou estabelecendo tal direito, mas compreender 

também os casos em que o direito ou a possibilidade de buscá-lo decorre da lei ou de seu 

status. 
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2.2.4. BANCO DE DADOS SOBRE SUBTRAÇÃO INTERNACIONAL DE 

CRIANÇAS (INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION DATABASE – 

INCADAT) 

Em 1999, foi criado pelo Secretariado Permanente da Conferência da Haia de Direito 

Internacional Privado o Banco de Dados sobre Subtração Internacional de crianças (o 

“INCADAT” – International Child Abduction Database), visando tornar acessíveis as 

principais decisões relativas ao assunto e, assim, auxiliar juízes e demais autoridades 

envolvidas na aplicação da Convenção da Haia de 1980, facilitando o desenvolvimento da 

interpretação de suas obrigações pelos Estados contratantes. A página do INCADAT dispõe 

de versões em inglês, francês e espanhol e, além dos resumos de decisões, com links para os 

textos completos dos acórdãos, também disponibiliza análises jurisprudenciais, relativas aos 

conceitos e questões que foram objeto de apreciação em um número significativo de 

jurisdições.257 

 

2.2.5. REDE INTERNACIONAL DE JUÍZES DA CONFERÊNCIA DA 

HAIA E COMUNICAÇÕES JUDICIAIS DIRETAS 

Em um seminário para juízes sobre a proteção internacional de crianças, realizado 

em 1998,258 foi proposta a criação de uma rede internacional com membros do poder 

judiciário de cada jurisdição, para funcionar como canal de comunicação e cooperação entre 

os juízes dos respectivos países, incialmente em relação à aplicação da Convenção da Haia 

de 1980. Desde sua implementação, a expansão da Rede Internacional de Juízes da 

Conferência da Haia de Direito Internacional Privado tem sido acompanhada pelas reuniões 

da Comissão Especial para revisão da aplicação da Convenção da Haia de 1980,259 e a 

operação das comunicações judiciais diretas passou a alcançar diversos outros instrumentos 

                                                 
257 As análises jurisprudenciais são preparadas pelos professores Peter McEleavy e Aude Fiorini, da University 

of Dundee (Escócia), que buscam apresentá-la de uma forma neutra de valor, sem aprovar ou criticar as 

interpretações apresentadas, mas tão somente identificar suas tendências. (http://www.incadat.com). 
258 “Judge’s Seminar on International Protection of the Child – De Ruwenberg, 22-25 June 1998”, disponível 

em https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction (Acesso em 30 de 

junho de 2016). 
259 Desde a quarta reunião, realizada entre 22 e 28 de março de 2001 (“Conclusions and Recommendations of 

the Fourth Meeting of the Special Commission to Review the Operation of the Hague Convention of 25 October 

1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (22–28 March 2001)”, parte IV, p. 12).  

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
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internacionais. Atualmente, a Rede Internacional de Juízes inclui aproximadamente 97 

juízes, representantes de 70 Estados ou organizações internacionais.260 

No relatório de conclusões e recomendações da quinta reunião da Comissão Especial 

para examinar o funcionamento das Convenções da Haia de 1980 e de 1996, realizada entre 

30 de outubro e 9 de novembro de 2006, o Secretariado foi chamado a estudar a elaboração 

de princípios relacionados com as comunicações judiciais diretas.261 Na sequência dos 

trabalhos desenvolvidos pelo Secretariado, foi realizada em janeiro de 2009 uma 

Conferência Conjunta da Comissão Europeia e da Conferência da Haia sobre as 

Comunicações Judiciais Diretas de Direito de Família e Desenvolvimento de Redes 

Judiciais, em que foi encorajado o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

princípios gerais sobre o assunto.262 Um projeto de princípios foi então preparado pelo 

Secretariado, a partir dos trabalhos de um grupo de especialistas, principalmente pertencente 

ao Poder Judiciário dos Estados membros, e uma versão prévia foi apresentada à sexta 

reunião da Comissão Especial sobre o funcionamento prático das Convenções da Haia de 

1980 e de 1996, realizada entre 1º e 10 de junho de 2011. A Comissão Especial emitiu 

parecer favorável às orientações contidas no documento, que foi revisado com base nas 

considerações feitas durante a reunião, e teve sua versão final publicada em 2015 pela 

Conferência da Haia.263 

- Orientações relativas ao desenvolvimento da Rede Internacional de Juízes da 

Conferência da Haia: 

                                                 
260 Esse número é informado no documento “Comunicações Judiciais Diretas – Orientações relativas ao 

desenvolvimento da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e 

aos Princípios Gerais das Comunicações Judiciais, incluindo as salvaguardas comumente aceites para as 

Comunicações Judiciais Diretas em casos específicos, no âmbito da Rede Internacional de Juízes da 

Conferência da Haia”, publicado em 2015 pelo Secretariado da Conferência da Haia. O Brasil é representado 

pelo juiz federal Jorge Antônio Maurique, com responsabilidade geográfica pelos Estados do Paraná, Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, e pela juíza federal Mônica Jacqueline Sifuentes Pacheco de Medeiros, com 

responsabilidade geográfica pelos demais Estados da federação e pelo Distrito Federal. 
261 “Report on the Fifth Meeting of the Special Commission to Review the Operation of the Hague Convention 

of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction and the Practical Implementation of 

the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and 

Co-Operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (30 October – 

9 November 2006)”, p. 47-50. 
262 A Conferência Conjunta contou com mais de 140 juízes, representantes de 55 países (“Conclusões e 

Recomendações da Conferência Conjunta UE-HCCH sobre as Comunicações judiciais diretas em matéria de 

Direito de Família e o Desenvolvimento de Redes Judiciais, Bruxelas, 15-16 Janeiro de 2009”). 
263 “Conclusions and Recommendations and Report of Part I of the Sixth Meeting of the Special Commission 

on the Practical Operation of the 1980 Hague Child Abduction Convention and the 1996 Hague Child 

Protection Convention (1-10 June 2011)”, Anexo I, p. viii. 
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A primeira orientação do documento diz respeito à disponibilização aos juízes da 

Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia de recursos legais e administrativos 

suficientes para o desempenho de suas funções, sendo sugerido o estabelecimento de um 

secretariado de apoio nos Estados com um número elevado de casos relacionados à proteção 

internacional de crianças. É fortemente encorajada a designação de juízes pelos Estados para 

integrar a Rede, inclusive por Estados não contratantes das Convenções da Haia relevantes. 

Os juízes designados para Rede devem possuir experiência atual na área, o processo de 

designação deve respeitar a independência do Poder Judiciário. A identificação e o contato 

dos integrantes da Rede devem ser encaminhados para o Secretariado da Conferência da 

Haia, e relacionados por este último em uma lista bilíngue, que deve ser regularmente 

atualizada e disponibilizada aos demais membros. 

- Princípios Gerais das Comunicações Judiciais: 

A atuação dos membros da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia diz 

respeito à coleta e à disseminação de informações e notícias relacionadas aos sistemas 

jurídicos, os procedimentos e as autoridades envolvidas na aplicação das Convenções da 

Haia, tanto no âmbito interno como no internacional. 

No âmbito interno, os membros da Rede devem tomar medidas para a 

conscientização de seus respectivos colegas de jurisdição sobre a legislação e as Convenções 

aplicáveis em matéria de proteção internacional de crianças, bem como da forma pela qual 

estas devem ser aplicadas. São exemplos práticos dessa atuação a organização e participação 

em seminários para juízes e profissionais forenses, a publicação de artigos e a divulgação do 

boletim publicado pelo Secretariado (o “Judges’ Newsletters on International Child 

Protection”). Também devem estabelecer uma relação de colaboração mútua com as demais 

autoridades envolvidas em questões de proteção internacional de crianças, particularmente 

a Autoridade Central do Estado contratante da Convenção da Haia de 1980. 

No âmbito internacional, os membros da Rede devem providenciar ou facilitar a 

transmissão de informações relacionadas à proteção internacional de crianças a juízes 

estrangeiros e ao banco de dados da Conferência da Haia (o INCADAT – “International 

Child Abduction Database”), além de encorajar a participação de seus respectivos colegas 

de jurisdição em comunicações judiciais diretas. 

- Princípios relativos às Comunicações Judicias Diretas em casos específicos, 

incluindo as salvaguardas comumente aceitas: 
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O documento apresenta o termo “comunicações judiciais diretas” como 

correspondente às comunicações entre juízes em relação a um determinado caso concreto, e 

destaca sua utilidade na resolução de casos de subtração internacional de crianças. À Rede 

Internacional de Juízes da Conferência da Haia, cabe iniciar, mediar e/ou facilitar essas 

comunicações entre os juízes competentes para a tomada de decisões no caso concreto. São 

citados como objetos das comunicações judiciais diretas a verificação dos efeitos e da 

exequibilidade de decisões; a verificação da possibilidade de emissão de “decisões-espelho”; 

a solicitação de medidas de proteção da criança ou de seu genitor; a conformação da tomada 

de medidas; a verificação da existência de processos ou condenações contra os genitores; 

etc. 

São informados como princípios gerais da comunicação judicial direta, para os juízes 

envolvidos, o respeito à legislação de sua própria jurisdição e a manutenção de sua 

independência o processo decisório. São comumente aceitos como procedimentos de 

salvaguarda: (i) a notificação das partes acerca da comunicação proposta; (ii) a gravação da 

comunicação e sua disponibilização às partes; (iii) o registro por escrito de todas as 

conclusões; e (iv) a oportunidade de comparecimento das partes ou seus representantes em 

determinados atos – normalmente, por teleconferência. Todavia, nenhum desses 

procedimentos deve impedir o juiz de obedecer às regras nacionais sobre os procedimentos 

em questão. 

Antes de iniciar a comunicação judicial direta, o juiz deve ponderar sua oportunidade 

e conveniência, considerando sua necessidade, eficiência, rapidez e relação de custo-

benefício. A comunicação inicial ocorre entre dois membros da Rede, que indicam as 

autoridades competentes para o caso concreto. O local e o momento das comunicações 

devem ser da conveniência de ambas as autoridades envolvidas. Via de regra, as 

comunicações devem se dar por escrito, salvo em se tratando de jurisdições com 

procedimentos na mesma língua. Na medida do possível, devem ser utilizados meios 

apropriados para manter a confidencialidade das informações das partes. 

 

2.3. JURISPRUDÊNCIA DE TRIBUNAIS INTERNACIONAIS E A 

CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980 

Juntamente com os documentos publicados pela Conferência da Haia em conexão 

com a Convenção da Haia de 1980, a jurisprudência dos tribunais internacionais sobre sua 
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aplicação também deve ser encarada como parâmetro para uma interpretação 

internacionalista do tratado. A consideração da jurisprudência internacional pelos intérpretes 

pode ser analisada sob a ótica da técnica do “diálogo das cortes”: trata-se do entendimento 

de que as autoridades jurisdicionais de ordenamentos jurídicos distintos devem “dialogar” 

entre si, permitindo que a comparação entre suas experiências exponha as incoerências e 

contradições existentes, o que possibilita uma reflexão jurídica mais profunda e, como 

consequência, um aperfeiçoamento recíproco. O diálogo acaba, assim, servindo de 

catalisador ao desenvolvimento da interpretação normativa.264 

Os tribunais internacionais correspondem à forma jurídica ou judiciária de solução 

pacífica de tensões e controvérsias entre sujeitos de direito internacional, promovida por 

entidades permanentes e juízes independentes, cujas sentenças são obrigatórias para as partes 

envolvidas. Por conta da natureza incipiente da organização jurídica e institucional da 

sociedade internacional, não existe neste plano uma estrutura judiciária inata, 

correspondente à autoridade que os Estados representam para seus particulares no plano 

nacional, de modo que a solução pacífica dos litígios internacionais depende da iniciativa 

das próprias partes. 

Até o início do século XX, a guerra, hoje ilícito internacional, era opção legítima de 

resolução de litígios internacionais, e a solução pacífica de pendências entre Estados era 

restrita aos meios diplomáticos e à arbitragem. Do contínuo processo de institucionalização 

do direito internacional, surgiram meios políticos – referentes aos mecanismos de recurso 

aos órgãos das organizações internacionais – e, no campo jurisdicional, a arbitragem passou 

a concorrer com tribunais permanentes, dentre os quais se destaca a Corte Internacional de 

Justiça pela sua importância e abrangência.265 Organizados por meio da assinatura de um 

estatuto, esses tribunais recebem poder decisório dos Estados, que a ele se submetem. 

                                                 
264 André de Carvalho Ramos defende a utilização da técnica do diálogo de cortes como meio de harmonizar 

as ordens internacional e nacional, mas ressalta que esse diálogo deve contar com parâmetros bem definidos, 

sob pena de acabar sendo utilizada como mero instrumento de retórica doutrinária. O autor sugere os seguintes 

parâmetros para que o intérprete nacional pratique um efetivo diálogo das cortes: “1) menção à existência de 

dispositivos internacionais convencionais ou extraconvencionais vinculantes ao Brasil sobre o tema; 2) menção 

à existência de caso internacional contra o Brasil sobre o objeto da lide e as consequências disso reconhecidas 

pelo Tribunal nacional; 3) menção à existência de jurisprudência anterior sobre o objeto da lide de órgãos 

internacionais aptos a emitir decisões vinculantes ao Brasil; 4) peso dado aos dispositivos e à jurisprudência 

internacionais.” (CARVALHO RAMOS, André de. Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova perspectiva na 

relação entre o direito internacional e o direito constitucional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, v. 106/107, p. 497-524, jan./dez. 2011/2012, p. 515). 
265 Sobre a institucionalização dos mecanismos judiciais e arbitrais de solução pacífica de controvérsias 

internacionais, ver: CASELLA, Paulo Borba; ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do. 
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Das várias organizações internacionais especializadas, reflexo da expansão temática 

sofrida pelo direito internacional, surgiram tribunais internacionais igualmente 

especializados.266 Nesse sentido, destacam-se em importância os processos de organização 

regional, em que a proximidade geográfica e/ou cultural possibilita uma integração jurídica 

e institucional mais profunda.267 O Tribunal de Justiça da União Europeia, a Corte Europeia 

de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos são exemplos de órgãos 

jurisdicionais instituídos no âmbito de sistemas de integração regional, e cuja competência, 

de alguma forma, alcança a aplicação da Convenção da Haia de 1980 pelos seus Estados 

contratantes.268 

- Tribunal de Justiça da União Europeia: 

O Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado em Luxemburgo, foi estabelecido 

em 1952 para proferir decisões vinculantes sobre a interpretação e a aplicação do direito 

comunitário europeu. Todos os membros da União Europeia são também contratantes da 

Convenção da Haia de 1980, como pressupõe o Regulamento nº 2201/2003 do Conselho 

Europeu (“Bruxelas II-A”),269 que busca complementar a aplicação da Convenção com 

vistas a garantir o pronto retorno em casos de subtração internacional de crianças.270 

- Corte Europeia de Direitos Humanos: 

                                                 
Manual de direito internacional público. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 197-198; e SHAW. Malcolm N. 

International law. 6 ed. Nova York: Cambridge University Press, 2008, p. 822-829. 
266 Wagner Menezes utiliza a expressão “jurisdicionalização do direito internacional” para se referir ao 

fenômeno de multiplicação de órgãos jurisdicionais internacionais, decorrente do “crescente comprometimento 

da sociedade internacional com a adoção de mecanismos jurídicos para solucionar as controvérsias e com a 

produção de um conjunto de regras e para garantir a sua aplicação”. Sobre a especialização dos tribunais 

internacionais, o autor explica que são o produto de uma comunidade internacional “preocupada com uma 

maior efetividade e especialidade das decisões in casu, buscando maior segurança jurídica para os produtores 

e destinatários das normas internacionais e, ao mesmo tempo, um comprometimento maior dos Estados com o 

Direito”. (MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 136-143 e 163-168). 
267 Sobre o regionalismo no direito internacional, ver: MENEZES, Wagner. Direito internacional na América 

Latina. Curitiba: Juruá, 2007. 
268 Sobre os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, ver: CARVALHO RAMOS, André de. 

Processo internacional de direitos humanos. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
269 O Regulamento nº 2201/2003 do Conselho Europeu (“Bruxelas II-A”), relativo à competência, ao 

reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental, 

de 27 de novembro de 2003, em seu § 17, determina: “Em caso de deslocação ou de retenção ilícitas de uma 

criança, deve ser obtido sem demora o seu regresso; para o efeito, deverá continuar a aplicar-se a Convenção 

de Haia de 25 de Outubro de 1980, completada pelas disposições do presente regulamento [...]”. 
270 Interpretando o Regulamento Bruxelas II-A, o Tribunal de Justiça da União Europeia tratou pela primeira 

vez da subtração internacional de crianças no Caso Rinau (C-195/08PPU), decidido em 11 de julho de 2008 

pela sua Terceira Câmara. Sobre o direito comunitário europeu e a subtração internacional de crianças, ver: 

EUROPEAN PARLIAMENT. Cross-border parental child abduction in the European Union. Luxemburgo: 

Publications Office, 2015. 
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Por sua vez, a Corte Europeia de Direitos Humanos (ou “Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem”), sediada em Estrasburgo, foi constituída em 1959 para assegurar o 

respeito aos direitos humanos previstos na Convenção Europeia para Proteção dos Direitos 

do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950.271 A Corte se destaca entre os tribunais 

internacionais por ser acessível não apenas aos Estados-membros, mas também aos 

indivíduos vítimas de violações dos direitos estabelecidos na Convenção.272 

Desde o ano 2000, são recorrentes os casos em que a Corte Europeia, verificando o 

cumprimento pelos Estados da Convenção Europeia de 1950, aborda a aplicação da 

Convenção da Haia de 1980 pelos mesmos, especificamente em relação aos seus artigos 8º 

e 6º, § 1º. O artigo 8º da Convenção Europeia de 1950, que trata do respeito à vida privada 

e familiar, é interpretado pela Corte como compreendendo o direito do genitor de estar 

reunido com seu filho, bem como a obrigação das autoridades nacionais de tomar todas as 

medidas cabíveis para facilitar essa reunião, inclusive aquelas relacionadas ao procedimento 

de retorno estabelecido pela Convenção da Haia de 1980.273 A jurisprudência da Corte 

Europeia, ao estabelecer padrões interpretativos aos Estados a ela submetidos, acaba 

oferecendo material de grande valia inclusive para as autoridades de outros Estados, 

desejosos de aprimorar sua aplicação da Convenção da Haia de 1980. 

- Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de 

Direitos Humanos: 

Por fim, o sistema interamericano de proteção de direitos humanos é formado pela 

Comissão Interamericana, sediada em Washington, e pela Corte Interamericana, sediada em 

San José, incumbidos de assegurar o respeito aos direitos estabelecidos na Convenção 

                                                 
271 A Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950 encontra-se em vigor para todos os 47 Estados 

membros do Conselho da Europa, dos quais apenas dois (Azerbaijão e Liechtenstein) não são Estados 

contratantes da Convenção da Haia de 1980. Os Estados contratantes da Convenção Europeia de 1950 podem 

ser verificados em: http://www.coe.int/ (acesso em: 05/07/2016). 
272 O acesso direto de particulares à Corte Europeia de Direitos Humanos passou a ser possível com a adoção 

do Protocolo 11 à Convenção Europeia de 1950, de 11 de maio de 1994. 
273 Sobre os princípios gerais desenvolvidos pela jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos sobre 

a aplicação do Artigo 8º da Convenção Europeia de 1950 em casos relacionados à subtração internacional de 

crianças, ver: BEAUMONT, Paul R. The jurisprudence of the European Court of Human Rights and the 

European Court of Justice on the Hague Convention on international child abduction. Recueil des Cours, v. 

335, p. 9-103, 2008, p. 24-27. Outros estudos sobre o tema: Sobre a jurisprudência da Corte Europeia de 

Direitos Humanos sobre a Convenção da Haia de 1980, ver: SCHULZ, Andrea. The 1980 Hague Child 

Abduction Convention and the European Convention on Human Rights. Transnational Law & Contemporary 

Problems, v. 12, p. 355-392, 2002; e BEAUMONT, P.; TRIMMINGS, K.; WALKER, L.; HOLLIDAY, J. 

Child abduction - recent jurisprudence of the European Court of Human Rights. International and Comparative 

Law Quarterly, v. 64, n. 1, p. 39-63, janeiro de 2015. 

 

http://www.coe.int/
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Americana de Direitos Humanos de 1969 (“Pacto de São José da Costa Rica”). Os Estados 

contratantes do Pacto não estão automaticamente submetidos à jurisdição obrigatória da 

Corte, sendo necessário para tanto a declaração expressa de reconhecimento dessa 

jurisdição.274 As denúncias de violações dos direitos humanos previstos no Pacto por algum 

desses Estados podem ser apresentadas à Corte Interamericana pelos próprios Estados 

contratantes ou pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que por sua vez pode 

ser provocada pelas vítimas, por terceiros (inclusive organizações não governamentais), por 

outro Estado ou ex officio.  

Em 2 de novembro de 2011, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

admitiu, por meio de seu Relatório nº 173/2011, petição contra o governo brasileiro para 

efeitos do exame da suposta violação aos direitos consagrados nos artigos 8.1, 17, 19, 24 e 

25 da Pacto de São José da Costa Rica, relacionada à demora injustificada na tramitação de 

procedimentos baseados na Convenção Interamericana sobre Restituição Internacional de 

Menores de 1989.   

                                                 
274 O Pacto de San José da Costa Rica entrou em vigor no Brasil por meio do Decreto nº 678 de 1992. Em 

1998, o governo brasileiro comunicou ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos o 

reconhecimento da jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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3. INTERPRETAÇÃO PELAS AUTORIDADES JUDICIAIS 

A interpretação das obrigações estabelecidas pela Convenção da Haia de 1980, bem 

como por qualquer tratado cooperacional, exige das autoridades brasileiras atenção quanto 

aos reais objetivos convencionais e às necessidades de cooperação e integração do Estado 

brasileiro. Do contrário, corre-se o risco de que argumentos como a supremacia da 

Constituição Federal e a prevalência do melhor interesse da criança sejam mal interpretados 

e utilizados para embasar a denegação da cooperação no caso concreto. 

O contraste entre as possíveis posturas relacionadas à interpretação da Convenção da 

Haia de 1980 ficou evidente no Caso Sean Goldman, relativo a episódio de subtração 

internacional que percorreu longo caminho judicial e recebeu grande atenção da mídia 

brasileira. O caso serviu de contexto para a propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4245, em 27 de maio de 2009, pelo Partido Democratas. Em sua 

peça inicial, o Partido defende que os dispositivos convencionais devem ser aplicados à luz 

dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (artigo 1º, 

III; e artigo 227 da Constituição Federal) e com observância às garantias do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal). Desse modo, sustenta que a determinação do retorno da criança (sendo 

mencionados os artigos 1, “a”; 7, caput; 11; e 18 da Convenção) deve sempre ser precedida 

da suficiente avaliação das circunstâncias do caso concreto, não sendo constitucional, por 

exemplo, a concessão de medidas inaudita et altera parte.  

Para o autor da ação, uma interpretação conforme a Constituição das hipóteses 

convencionais de exceção ao retorno deve levar à desconsideração da limitação temporal 

exigida para a verificação da integração da criança ao novo meio (artigo 12 da Convenção) 

e à interpretação ampliativa e não restritiva da hipótese de risco grave de perigo à criança 

(artigo 13, “b”, da Convenção). Também sustenta que a utilização de decisão judicial 

estrangeira (artigos 3 e 15 da Convenção) imprescinde de sua prévia homologação pelo 

Superior Tribunal de Justiça para a produção de quaisquer efeitos (nos termos do artigo 105, 

I, “i”, da Constituição Federal); que o mérito do direito guarda deve poder ser analisado 

quando isso for exigível para a garantia da tutela da criança (a despeito da vedação do artigo 

16 da Convenção); e que as decisões brasileiras sobre a guarda da criança devem poder servir 
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de fundamento para a recusa ao retorno (impedimento colocado pelo artigo 17 da 

Convenção). 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.245 não foi julgada até a presente data. 

Não obstante, um entendimento diametralmente oposto ao do Partido Democratas com 

relação à constitucionalidade do mecanismo cooperacional instituído pela Convenção da 

Haia de 1980 pode ser verificado no Parecer nº 3.741 do Ministério Público Federal, juntado 

aos autos pela Procuradoria-Geral da República em 8 de fevereiro de 2011, e que opina pelo 

conhecimento e improcedência da Ação. No Parecer, defende-se que o controle de 

constitucionalidade de um tratado deve ser pautado nos princípios da cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade e da prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, IX 

e II, da Constituição Federal, respectivamente), responsáveis por uma “abertura 

constitucional ao direito internacional”, contexto no qual está inserida a Convenção da Haia 

de 1980.  

O Parecer lembra que o interesse do Estado brasileiro na proteção do direito da 

criança à convivência familiar já havia levado recentemente à aprovação da Lei 12.318 de 

26 de agosto de 2010 (a “Lei de Alienação Parental”), e que a turbação indevida do direito 

de guarda e de visita não poderia ser tolerada apenas por ocorrer em um contexto 

transnacional. Defende-se que a aplicação da Convenção da Haia de 1980 por ação própria 

perante a Justiça Federal permite o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, que 

não são absolutos. O Parecer sustenta que uma interpretação conforme à Constituição das 

hipóteses convencionais de exceção ao retorno (artigos 12 e 13, “b”, da Convenção) que lhes 

determinasse uma interpretação ampliativa acabaria por ser contrária à essência da proteção 

integral da criança, pois limitaria o dimensionamento de seu melhor interesse pela autoridade 

judicial no caso concreto. 

A respeito do reconhecimento de efeitos a decisões estrangeiras, é pontuado no 

Parecer que a Constituição Federal, embora tenha feito menção a determinados veículos 

cooperacionais (como a homologação de sentença estrangeira, a carta rogatória e a 

extradição), não proibiu que outros fossem adotados pelo Estado brasileiro em nome de seu 

dever constitucional de cooperação, como é o caso do auxílio direto instituído pela 

Convenção da Haia de 1980. Com relação à possibilidade de análise do mérito do direito de 

guarda, defende-se que os limites estabelecidos pela Convenção à jurisdição brasileira são 

perfeitamente compatíveis com o dever de cooperação e com o direito da criança à 
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convivência familiar, não havendo de se falar em ofensa à separação de poderes ou ao acesso 

à justiça. 

O Parecer ressalta o sucesso na experiência brasileira de aplicação da Convenção, 

tanto na devolução de crianças retidas no Brasil como na obtenção do retorno de crianças 

daqui retiradas. Assevera que o acolhimento da Ação significaria um retrocesso na proteção 

do direito das crianças à convivência familiar, contrária ao princípio da proibição do 

retrocesso, próprio da proteção nacional e internacional de direitos humanos. Por fim, é 

lembrada a responsabilidade do Estado brasileiro pelo cumprimento de suas obrigações 

internacionais,275 sendo sugerido que, mesmo que o Supremo Tribunal Federal não concorde 

com a constitucionalidade dos dispositivos convencionais impugnados, seja feita a 

modulação temporal dos efeitos da decisão, postergando sua eficácia até que a Convenção 

da Haia de 1980 seja denunciada pelo Estado brasileiro. 

Além da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.245, a aplicação da Convenção 

da Haia de 1980 ao famoso caso de subtração internacional supramencionado levou ainda o 

Partido Progressista a ingressar com a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 172/RJ naquele mesmo ano. Esta Ação teve seu pedido liminar concedido, 

suspendendo a sentença que determinava o retorno da criança subtraída.276 O Rel. Min. 

Marco Aurélio justificou sua decisão diante do risco das “repercussões psicossociais que as 

idas e vindas podem ocasionar”, e entendeu necessária a manutenção da criança no ambiente 

familiar em que se encontrava até o exame final do caso pelo Supremo Tribunal Federal. 

Todavia, o plenário do Supremo acabou por assentar, por unanimidade, a 

inadequação ao caso do instrumento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, cujo cabimento pressupõe a inexistência de outro meio judicial para afastar a 

lesão em questão.277 Desse modo, o exame da medida acauteladora deferida acabou ficando 

prejudicada. Não obstante, vale trazer trecho do voto da Min. Ellen Gracie, explicitando a 

                                                 
275 Sobre a possibilidade de responsabilização internacional do Brasil por descumprimento de tratados 

cooperacionais, vale lembrar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio de seu Relatório 

nº 173/2011 (Petição nº 897-04), admitiu, em 2 de novembro de 2011, petição a República Federativa do Brasil, 

para efeitos do exame da suposta violação aos direitos consagrados nos artigos 8.1, 17, 19, 24 e 25 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, relacionados a alegada demora injustificada na tramitação dos 

procedimentos de restituição com base na Convenção Interamericana sobre Restituição Internacional de 

Menores. 
276 STF. Medida cautelar na ADPF 172-2, Min. Rel. Marco Aurélio, decidida em 02/06/2009, publicada em 

10/06/2009. 
277 STF. ADPF 172-2/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 10/06/2009, publicado em 21/08/2009. 
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necessidade de celeridade no cumprimento da Convenção da Haia de 1980 pelas autoridades 

brasileiras: 

“A Convenção também recomenda que a tramitação judicial de tais 

pedidos se faça com extrema rapidez e em caráter de urgência, de modo a 

causar o' menor prejuízo possível ao bem-estar da criança. [...] 

Infelizmente, o caso concreto que subjaz à presente argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, desatende a todas essas 

recomendações. Por desconhecimento do texto da Convenção, a Justiça 

Estadual do Rio de Janeiro foi induzida a, repetidas vezes, dispor sobre 

caso que lhe foge inteiramente à jurisdição. Com isso e a seqüência de 

recursos e medidas defensivas de uma das partes o caso se alonga para 

além de todo o razoável. Chega-se, ao meu ver, às raias do absurdo ao se 

tentar, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, demonstrar 

os equívocos das conclusões do laudo pericial de avaliação psicológica 

utilizado na fundamentação da manifestação decisória em tela. O que está 

evidente, assim, é a pretensão de rediscussão e de reforma do julgado, não 

a demonstração do descumprimento de preceitos fundamentais.” 

 

O caso de subtração internacional que serviu de contexto para estas ações só foi 

solucionado em dezembro de 2009, com a liminar deferida na Medida Cautelar nº 

28.525/DF, contra outra liminar deferida no Habeas Corpus nº 101.985/RJ que suspendia 

acórdão da Justiça Federal ordenando o retorno da criança subtraída.278 Em sua decisão, o 

Min. Gilmar Mendes ressaltou a gravidade da repercussão jurídica, política e social, 

especialmente no âmbito internacional, da manutenção da criança no Estado brasileiro. 

Considerou que a decisão impugnada tomou como premissas questões fáticas e jurídicas 

dúvidas que já haviam sido analisados pela Justiça Federal, inclusive em segunda instância, 

quanto à existência ou necessidade de manifestação de vontade da criança e quanto à ilicitude 

da conduta de manutenção da criança em solo brasileiro, argumentos, e não demonstravam 

a ocorrência de nenhuma ilegalidade ou abuso de poder. Concluindo pela inadequação da 

via do Habeas Corpus para rever a decisão da Justiça Federal, foram restaurados os efeitos 

do acórdão que determinava o retorno da criança. 

Desde a incorporação da Convenção da Haia de 1980 ao ordenamento jurídico 

brasileiro, é notável a evolução da jurisprudência pátria relativa aos pedidos de retorno, cada 

vez mais atenta aos objetivos convencionais. Isso se dá muito graças aos esforços da 

Autoridade Central e dos juízes de enlace para a educação e o treinamento das autoridades 

                                                 
278 STF. Medida cautelar no MS 28.525/DF, Min. Rel. Cezar Peluso, decidida em 22/12/2009, publicada em 

01/02/2010. 
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internas em relação ao mecanismo cooperacional estabelecido pela Convenção,279 assim 

como ao desenvolvimento da produção acadêmica e doutrinária relacionada ao tema. Ainda 

assim, é possível perceber que a interpretação dos dispositivos convencionais pelas 

autoridades judiciais ainda carece de sistematicidade, o que abre espaço para decisões 

contraditórias e para a denegação dos pedidos de retorno com fundamentos incompatíveis 

com as necessidades cooperacionais do Estado brasileiro. 

 

3.1. ABERTURA DE PROCESSO JUDICIAL 

Como visto, cabe às Autoridades Centrais designadas pelos Estados contratantes da 

Convenção da Haia de 1980 cooperar entre si e com as autoridades internas dos respectivos 

Estados, com vistas à realização dos objetivos convencionais.280 No Brasil, por força do 

Decreto nº 3.951, de 4 de outubro de 2001, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do 

Ministério da Justiça – hoje Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça e Cidadania – foi o órgão designado pelo Estado brasileiro como Autoridade 

Central,281 encarregado de dar cumprimento às obrigações do Estado brasileiro nos termos 

da Convenção da Haia de 1980, nos termos de seu artigo 6. 282 

Por conta das peculiaridades de cada ordenamento jurídico nacional, a Convenção 

não estabelece parâmetros rígidos com relação à estrutura e à capacidade de atuação das 

                                                 
279 Podem ser citados como resultados desse trabalho a Cartilha prepradada pela Advocacia-Geral da União 

(ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Combate à subtração internacional de crianças: a Convenção da Haia 

sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Brasília: AGU/PGU, 2011) e o Manual de 

Aplicação preparado pela Justiça Federal (SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de 

aplicação da Convenção da Haia de 1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 

2015). 
280 Artigos 7 a 9 da Convenção da Haia de 1980. 
281 As funções de Autoridade Central para os fins da Convenção da Haia de 1980 estão em vias de ser 

transferidas para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão que 

também integra a estrutura do Ministério da Justiça e Cidadania, tendo sido criado pelo Decreto 4.991, de 18 

de abril de 2004. Isso porque a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça, aprovada pelo Decreto nº 8.668, 

de 11 de fevereiro de 2016 (Anexo I, artigo 10, inciso V), prevê que compete a este órgão “exercer a função 

de autoridade central para o trâmite dos pedidos de cooperação jurídica internacional, [...] coordenando e 

instruindo pedidos ativos e passivos”. 
282 Artigo 6:  

“Cada Estado Contratante designará uma Autoridade Central encarregada de dar cumprimento às obrigações 

que Ihe são impostas pela presente Convenção. 

Estados federais, Estados em que vigorem vários sistemas legais ou Estados em que existam organizações 

territoriais autônomas terão a liberdade de designar mais de urna Autoridade Central e de especificar a extensão 

territorial dos poderes de cada uma delas. O Estado que utilize esta faculdade deverá designar a Autoridade 

Central à qual os pedidos poderão ser dirigidos para o efeito de virem a ser transmitidos à Autoridade Central 

internamente competente nesse Estado.” 
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Autoridades Centrais, de modo que o artigo 7 apresenta uma lista não exaustiva de funções 

a serem desempenhadas, e cuja necessidade de realização deve ser verificada caso a caso.283 

Além disso, essas funções podem ser realizadas pela própria Autoridade Central ou por 

intermediários, de acordo com o contexto do direito interno, ainda que o órgão permaneça 

sempre como responsável pela promoção da cooperação envisada.284  

Na cooperação passiva, diante do recebimento de um pedido de retorno nos termos 

da Convenção recebido de Autoridade Central estrangeira, a Autoridade Central requerida é 

incumbida de tomar todas as medidas apropriadas para assegurar o retorno imediato da 

criança vítima de transferência ou retenção ilícitas. Inicialmente, é analisada a 

fundamentação do pedido e o atendimento dos requisitos convencionais, devendo a 

Autoridade Central instaurar o procedimento administrativo caso entenda pela 

admissibilidade do pedido. Caso entenda pela sua rejeição, deve informar seus motivos à 

Autoridade Central requerente, conforme orienta o artigo 27 da Convenção.285 

Em seguida, são tomadas as providências relacionadas à localização da criança nos 

casos em que o requerente não apresenta essa informação, devendo a Autoridade Central 

acionar e facilitar a comunicação entre os órgãos e autoridades competentes para tanto, 

                                                 
283 Artigo 7: 

“As autoridades centrais devem cooperar entre si e promover a colaboração entre as autoridades competentes 

dos seus respectivos Estados, de forma a assegurar o retorno imediato das crianças e a realizar os demais 

objetivos da presente Convenção. 

Em particular, deverão tomar, quer diretamente, quer através de um intermediário, todas as medidas 

apropriadas para: 

a) localizar uma criança transferida ou retida ilicitamente; 

b) evitar novos danos à criança, ou prejuízos às parles interessadas, tomando ou fazendo tomar medidas 

preventivas; 

c) assegurar a entrega voluntária da criança ou facilitar uma solução amigável; 

d) proceder, quando desejável, à troça de informações relativas à situação social da criança; 

e) fornecer informações de caráter geral sobre a legislação de seu Estado relativa à aplicação da Convenção; 

f) dar início ou favorecer a abertura de processo judicial ou administrativo que vise o retomo da criança ou, 

quando for o caso, que permita a organização ou o exercício efetivo do direito de visita; 

g) acordar ou facilitar, conforme ás circunstâncias, a obtenção de assistência judiciária e jurídica, incluindo a 

participação de um advogado; 

h) assegurar no plano administrativo, quando necessário e oportuno, o retorno sem perigo da criança; 

i) manterem-se mutuamente informados sobre o funcionamento da Convenção e, tanto quanto possível, 

eliminarem os obstáculos que eventualmente se oponham à aplicação desta.” 
284 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 438 e 453-454. 
285 Artigo 27: “Quando for constatado que as condições exigidas pela presente Convenção não se encontram 

preenchidas ou que o pedido não tem fundamento, a Autoridade Central não será obrigada a recebé-lo. Nesse 

caso, a Autoridade Central informará de imediato o requerente ou, se for o caso, a Autoridade Central que haja 

remetido o pedido das suas razões.” 
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internos e externos.286 A orientação dada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos nos 

casos em que a criança não foi localizada é o encaminhamento do caso à Interpol,287 cuja 

participação não pressupõe a existência de investigação policial ou criminal contra a pessoa 

responsável pela subtração. Caso a criança não seja localizada, a recomendação dada à 

Autoridade Central requerida é que mantenha o caso aberto e continue a busca por um 

período razoável de tempo; se há motivos para crer que a criança não está naquele Estado, 

deve transmitir o pedido cooperacional à Autoridade Central do Estado em que ela se 

encontra, conforme o artigo 9 da Convenção.288 

Caso a criança tenha sido localizada, passa-se à tentativa de solução extrajudicial do 

caso, cabendo à Autoridade Central tomar as medidas disponíveis com vistas à obtenção da 

entrega voluntária da criança. Nessa fase, profissionais especializados facilitam a 

comunicação entre os interessados, para que eles mesmos assumam responsabilidades 

direcionadas à solução do caso. A mediação é alternativa menos custosa que a judicialização 

do conflito, tem menor risco de prejuízo emocional para a criança, evita a polarização entre 

os interessados e apresenta melhores índices de resolução do conflito.289  

Não sendo possível uma solução amigável, a Autoridade Central deverá “dar início 

ou favorecer a abertura de processo judicial ou administrativo que vise o retorno”, nos termos 

da alínea “f” do artigo 7 da Convenção. Essas condições também devem ser observadas pela 

Autoridade Central no lidar com pedidos que tenham por objetivo a organização ou a 

proteção do exercício efetivo do direito de visita, conforme o artigo 21.290 

                                                 
286 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under 

the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Part I - 

Central Authority Practice. Family Law, 2003, p. 48. 
287 Conforme apresentação disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/adocao-e-sequestro-

internacional/sequestro-internacional/arquivos-subtracao/convencao-de-haia-de-1980/view (acesso em 22 de 

julho de 2016). 
288 Artigo 9: “Quando a Autoridade Central que recebeu o pedido mencionado no Artigo 8 tiver razões para 

acreditar que a criança se encontra em outro Estado Contratante, deverá transmitir o pedido, diretamente e sem 

demora, à Autoridade Central desse Estado Contratante e disso informará a Autoridade Central requerente ou, 

se for caso, o próprio requerente.” 
289 Conforme Nota Técnica apresentada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos nos autos da ADI nº 

4.245, no período de 2003 a 2009, dos 54 pedidos com base na Convenção da Haia de 1980, 23 foram 

solucionados por meio de mediação promovida pela Autoridade Central ou pelos advogados das partes 

envolvidas (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Parecer nº 3741 – PGR – RG (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.245), de 27 de dezembro de 2010). 
290 Artigo 21: 

“O pedido que tenha por objetivo a organização ou a proteção do efetivo exercício do direito de visita poderá 

ser dirigido à Autoridade Central de um Estado Contratante nas mesmas condições do pedido que vise o retomo 

da criança. 

 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/adocao-e-sequestro-internacional/sequestro-internacional/arquivos-subtracao/convencao-de-haia-de-1980/view
http://www.sdh.gov.br/assuntos/adocao-e-sequestro-internacional/sequestro-internacional/arquivos-subtracao/convencao-de-haia-de-1980/view
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Além dos esforços promovidos pela Autoridade Central em direção a uma solução 

extrajudicial do caso, também a autoridade judiciária, após a abertura do processo judicial 

tendente ao retorno, deve considerar o recurso a formas amigáveis de pacificação do conflito. 

O Manual de Aplicação publicado pela Justiça Federal para a Convenção da Haia de 1980 

afirma que, em regra, é recomendável que o juiz federal, ao admitir a petição inicial, designe 

uma audiência inicial de conciliação, em conformidade com o que dispõem os artigos 3º, 

§3º; 139, V; 359; e 694 e ss. do novo Código de Processo Civil.291 Recomenda-se que a 

autoridade verifique a adequação ao caso concreto da participação de profissionais 

capacitados – psicólogos, assistentes sociais e intérpretes – e utilize os recursos disponíveis 

para garantir a participação de todos os interessados, bem como da criança, a depender de 

sua idade e nível de maturidade.292  

Deve-se ressaltar que, ainda que o recurso à mediação ou a procedimentos similares 

seja fortemente encorajado pelo Guia de Boa Prática da Convenção da Haia de 1980, a 

recomendação oferecida pelo documento é de que a adequação de sua realização seja sempre 

verificada no caso concreto, conforme suas circunstâncias particulares.293 Assim, é possível 

inferir que a realização obrigatória da audiência de conciliação não condiz com uma 

                                                 
Às Autoridades Centrais, incumbe, de acordo com os deveres de cooperação previstos no Artigo 7, promover 

o exercício pacífico do direito de visita, bem como o preenchimento de todas as condições indispensáveis ao 

exercício deste direito. As autoridades contrais deverão tomar providencias no sentido de remover, tanto quanto 

possível, todos os obstáculos ao exercício desse mesmo direito. 

As Autoridades Centrais podem, diretamente ou por meio de intermediários, iniciar ou favorecer o 

procedimento legal com o intuito de organizar ou proteger o direito de visita e assegurar a observância das 

condições a que o exercício deste direito esteja sujeito.” 
291 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 23-24 e 27-28 
292 “[É] comum que o litígio deduzido em juízo envolva diferentes culturas situadas a grandes distâncias 

geográficas, o que poderia acarretar óbice ponderável à efetividade do exercício do contraditório [...]. Assim, 

para minimizar tais óbices e, desse modo, ampliar a efetividade do contraditório, é recomendável que o juízo 

se utilize, sempre que possível, dos meios tecnológicos à disposição para manter contato com os sujeitos da 

relação litigiosa material, bem como, com terceiros que possam contribuir para a melhor eficiência da tutela 

jurisdicional a ser prestada”. (SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da 

Convenção da Haia de 1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 

33). A utilização de recursos tecnológicos encontra fundamento nos Artigos 188 e 193 do novo Código de 

Processo Civil, bem como no Artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. 
293 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under 

the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Mediation. 

Secretariado Permanente, 2012, p. 28 e 47. A Parte V do Guia de Boa Prática da Convenção da Haia de 1980 

sugere um prazo de duas a quatro semanas para que o processo de mediação seja concluído. O Guia pontua 

que, na maioria dos países, os procedimentos de mediação promovidos durante procedimentos judiciais 

relacionados ao direito de família são focados em conflitos familiares de natureza puramente nacional, e pedem 

atenção à adaptação desses procedimentos aos conflitos de natureza internacional de que trata a Convenção da 

Haia de 1980 (CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good 

Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction 

- Mediation. Secretariado Permanente, 2012, p. 44-46). 
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interpretação internacionalista da Convenção da Haia de 1980. Além disso, é fundamental 

que a conciliação não ocasione um atraso demasiado no andamento do feito, e que tenha seu 

objeto limitado à forma como será promovido o retorno da criança ao seu Estado de 

residência habitual, para que lá tenha sua situação jurídica decidida, além de providências 

relacionadas ao retorno, como alimentos provisórios e custeio de despesas. 

 

3.1.1. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO FEDERAL 

A Convenção da Haia de 1980 não exige que os procedimentos judiciais sejam 

iniciados diretamente pela própria Autoridade Central, mas cabe a ela monitorar o 

andamento dos pedidos e garantir que os procedimentos sejam iniciados pelas autoridades 

competentes para tanto. Nesses procedimentos, a Autoridade Central pode figurar como 

requerente, como representante direto do particular interessado ou como amicus curiae; na 

maioria dos Estados, porém, as Autoridades Centrais não participam em nenhum estágio dos 

procedimentos judiciais, hipótese em que devem instruir e/ou assessorar os representantes 

legais dos interessados, conforme o caso, como orienta a alínea “g” do artigo 7 da 

Convenção.294  

A Secretaria Especial de Direitos Humanos, enquanto órgão integrante da 

administração pública direta, não detém personalidade jurídica própria, sendo a União 

Federal, pessoa jurídica de direito público interno, detentora de legitimidade e interesse 

jurídico para ingressar em juízo com vistas ao cumprimento das obrigações 

convencionais.295 A questão então é encaminhada à Advocacia-Geral da União, responsável 

por representar judicial e extrajudicialmente a União, e consequentemente todos os órgãos 

federais despersonalizados por ela abarcados, nos termos do artigo 131 da Constituição da 

República e do artigo 1º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.296 

Permanecem com a Autoridade Central responsabilidades relacionadas ao andamento dos 

pedidos, como as de acompanhar o requerente em visitação no Brasil, providenciar o 

                                                 
294 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under 

the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Part I - 

Central Authority Practice. Family Law, 2003, p. 53-54. 
295 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Combate à subtração internacional de crianças: a Convenção da Haia 

sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Brasília: AGU/PGU, 2011, p. 9. 
296 Nesse sentido, ver: Recurso Especial 1390173/RJ, Rel. Min. Marga Tessler, decisão de 15/09/2015, 

publicada em 28/10/2015. 
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pagamento de despesas de viagem para o retorno e de honorários advocatícios no exterior, a 

obtenção de vistos em outros Estados etc.297 

A estrutura da Advocacia-Geral da União é utilizada tanto para a proposição das 

demandas judiciais – aproveitando as orientações e teses jurídicas colacionadas pelo 

Departamento Internacional da Procuradoria-Geral da União – como para o 

acompanhamento das ações – por meio das Procuradorias-Regionais, Procuradorias da 

União e Procuradorias-Seccionais. Além disso, cada órgão de execução da Procuradoria-

Geral da União designa Advogados da União específicos – os chamados “pontos focais” – 

para monitorar temas relacionados ao direito internacional e manter contato direto com a 

Autoridade Central.298 O particular requerente do pleito cooperacional usualmente figura 

como assistente da União nos procedimentos. 

A legitimidade da Advocacia-Geral da União, na qualidade de representante da 

União Federal, não afasta a legitimidade dos próprios interessados para, diretamente, 

proporem demanda tendente à determinação do retorno ou à organização do direito de visita, 

nos termos dos artigos 8 e 29 da Convenção da Haia de 1980,299 e em sintonia com o 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, estabelecido no artigo 5º, XXXV, da 

Constituição da República.300 Nessa hipótese, permanece a responsabilidade da Autoridade 

Central de monitorar o andamento do pedido, bem como instruir e/ou assessorar os 

representantes legais dos interessados. 

                                                 
297 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 14. 
298 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Combate à subtração internacional de crianças: a Convenção da Haia 

sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Brasília: AGU/PGU, 2011, p. 9-10. Sobre a 

atuação da AGU, que promove os pedidos de retorno sem qualquer custo, Nádia de Araújo e Daniela Vargas 

destacam se tratar de um grande diferencial do Brasil em relação a países que não prestam assistência jurídica 

nos pedidos de retorno (ARAUJO, Nadia de; VARGAS, Daniela. Comentário ao RESP 1.239.777: o dilema 

entre a pronta devolução e a dilação probatória na Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro 

internacional de menores. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, v. 28, pp. 111-137, jun. 2012, 

p. 7). 
299 Artigo 8: “Qualquer pessoa, instituição ou organismo que julgue que uma criança tenha sido transferida ou 

retirada em violação a um direito de guarda pode participar o fato à Autoridade Central do Estado de residência 

habitual da criança ou à Autoridade Central de qualquer outro Estado Contratante, para que lhe seja prestada 

assistência para assegurar o retorno da criança. [...]” 

Artigo 29: “A Convenção não impedirá qualquer pessoa, instituição ou organismo que julgue ter havido 

violação do direito de guarda ou de visita, nos termos dos Artigos 3 ou 21, de dirigir-se diretamente às 

autoridades judiciais ou administrativas de qualquer dos Estados Contratantes, ao abrigo ou não das disposições 

da presente Convenção.” 
300 Nesse sentido decidiu o TRF-1 na Apelação Cível nº 2009.38.13.002651-0/MG, Rel. Des. Jirair Aram 

Meguerian, julgamento de 31/03/2014, publicado em 11/04/2014. 
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Para o processamento do pedido cooperacional com base na Convenção da Haia de 

1980, cabe à Advocacia-Geral da União instruir a inicial com observância aos requisitos 

estabelecidos nos artigos 319 e seguintes do novo Código de Processo Civil. A inicial que 

deve apresentar prova pré-constituída sobre a ocorrência da subtração, suficiente para sua 

análise cautelar, em consonância com o que exige o artigo 11 da Convenção.301 Deve 

também ter seu pedido restrito à restituição da criança, além de algum outro pedido cautelar 

específico exigido pelas peculiaridades do caso concreto. 

Além da União e dos particulares interessados, por estarem em jogo os interesses de 

incapazes, se impõe a intervenção do Ministério Público Federal, na qualidade de conforme 

o artigo 127 da Constituição da República e o artigo 178, II, do novo Código de Processo 

Civil. Cabe ainda ressaltar a possibilidade de participação da Defensoria Pública, órgão 

incumbido pelo artigo 134 da Constituição da República para “a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”. Em relação 

à criança, ela pode ser cadastrada no processo na qualidade de “interessada”.302 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.245, o Partido Democratas questionou 

a constitucionalidade do ajuizamento de ações judiciais pela União com vistas à busca e 

apreensão da criança ou à regulamentação do direito de visita.303 O Partido defende que os 

interesses relacionados à Convenção da Haia de 1980 são de natureza “exclusiva ou 

preponderantemente particular”, e a atuação da União em nome próprio corresponderia a 

uma utilização das competências governamentais “para a satisfação de pretensões 

meramente egoísticas”, o que ofenderia o regime democrático e os princípios da 

                                                 
301 Artigo 11: 

“As autoridades judiciais ou administrativas dos Estados Contratantes deverão adotar medidas de urgência com 

vistas ao retomo da criança. 

Se a respectiva autoridade judicial ou admìnisttativa não tiver tomado uma decisão no prazo de 6 semanas a 

contar da data em que o pedido lhe foi apresentado, o requerente ou a Autoridade Central do Estado requerido, 

por sua própria iniciativa ou a pedido da Autoridade Central do Estado requerente, poderá solicitar uma 

declaração sobre as razões da demora. Se for a Autoridade Central do Estado requerido a receber a resposta, 

esta autoridade deverá transmiti-la à Autoridade Central do Estado requerente ou, se for o caso, ao próprio 

requerente.” 
302 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 19 e 26-27. Explica o 

Manual que a intervenção do Ministério Público deve ser providenciada de ofício pelo juiz, de modo a evitar 

a nulidade e garantir a celeridade do processo. 
303 Petição inicial da ADI nº 4.245, ajuizada pelo Partido Democratas – DEM em 26 de maio de 2009 (p. 42-

55). 
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administração pública da impessoalidade e da moralidade, que vinculam o administrador à 

persecução de finalidades públicas primárias definidas em lei. 

Para o Partido, caberia ao particular interessado acionar o Poder Judiciário. Propõe 

que o favorecimento pela Autoridade Central da abertura de procedimento judicial se dê 

apenas pela intermediação do contato do interessado com a Defensoria Pública ou pela 

expedição de peças ao Ministério Público Federal. À União, assim, restaria a possibilidade 

de intervir como terceiro interessado, e não necessariamente em defesa dos interesses do 

requerente. Chega-se a reconhecer os interesses do Estado brasileiro no cumprimento do 

compromisso assumido internacionalmente, mas esses interesses são considerados 

“meramente reflexos ou laterais, jamais preponderantes” diante de um caso concreto de 

subtração. 

Na mesma Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.245, o Ministério Público 

Federal apresentou o Parecer nº 3.741, em que foram rebatidos os argumentos colocados 

pelo Partido Democratas sobre a atuação da União. Para o Ministério Público Federal, apenas 

a proteção constitucional da criança e do adolescente já bastaria para desqualificar a alegação 

de existência de interesses meramente privados nos casos envolvendo a aplicação da 

Convenção da Haia de 1980. O Parecer apresenta como elementos autorizativos da 

intervenção da União: (i) a competência da Secretaria Especial de Direitos Humanos para a 

tomada de medidas voltadas à implementação da Convenção; e (ii) a posição da União de 

representante externo de todo o Estado Federal, e seu consequentemente interesse no 

cumprimento das obrigações internacionais.304 

Carmen Tiburcio e Guilherme Calmon defendem que o interesse no cumprimento de 

obrigação assumida em tratado, por si só, não basta para conferir à União a legitimidade para 

a propositura das ações judiciais tendentes ao retorno da criança ou à organização do direito 

de visita, sendo determinante a circunstância de ser da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, órgão integrante da União e sem personalidade jurídica própria, a competência de 

                                                 
304 São mencionados como exemplos dessa função representativa da União os Artigos 21, I (“Compete à União 

[...] manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais”), e 84, VII e VIII 

(“Compete privativamente ao Presidente da República: [...] manter relações com Estados estrangeiros e 

acreditar seus representantes diplomáticos” e “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional”). 
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dar início ou favorecer a abertura de procedimentos judiciais ou administrativos com base 

na Convenção da Haia de 1980.305 

 

3.1.2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE 

O RETORNO 

O mecanismo cooperacional estabelecido pela Convenção da Haia de 1980 é 

considerado um mecanismo “misto”, na medida em que o texto convencional impõe 

obrigações não apenas para as Autoridades Centrais, expressamente designadas pelos 

Estados contratantes, mas também para as demais autoridades internas envolvidas na 

aplicação da Convenção – administrativas ou judiciais, a depender das peculiaridades de 

cada ordenamento jurídico nacional –, em especial aquelas responsáveis pela decisão final 

sobre a concessão ou denegação do pedido de retorno da criança subtraída. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 109, caput, I e III, da Constituição de 

República estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar (i) as causas 

em que a União for interessada e (ii) as causas fundadas em tratados. Assim, embora causas 

relacionadas ao direito de família – como aquelas afetas aos direitos de guarda e visita – 

geralmente recaiam sob a competência da Justiça Estadual, a competência para conhecer das 

demandas propostas com base na Convenção da Haia de 1980 é atribuída aos juízes 

federais.306 Importa lembrar que, nos termos do artigo 19 da Convenção,307 a decisão sobre 

                                                 
305 Vale trazer a lição dos autores: “Pretender que a União detenha legitimidade para fazer valer em juízo 

obrigações previstas em tratado genericamente, haja vista representar o País, pela Presidência da República, 

nas relações internacionais, equivale a dizer que se legitima a propor ações para defender genericamente os 

direitos assegurados na lei federal, haja vista competir-lhe elaborá-la, pelo Congresso Nacional” (TIBURCIO, 

Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro internacional de crianças: comentários à Convenção da Haia de 

1980. São Paulo: Atlas, 2014, p. 142). 
306 Esse entendimento foi pacificado no CC 100.345/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 

11/02/2009, publicado em 18/03/200. Carmen Tiburcio e Guilherme Calmon ressaltam a necessidade de ser 

estabelecida a distinção entre tratados-leis e tratados-contratos: os primeiros, formados por vontades idênticas, 

a fim de criar normas juríricas; os últimos, formados por vontades contrapostas, a fim de criar direitos e 

obrigações recíprocas entre os Estados contratantes. Segundo os autores, a competência atribuída pelo Artigo 

109, III, da Constituição da República aos juízes federais para processar e julgar tratados-contratos somente se 

justifica quando o caráter internacional do compromisso se sobrepõe aos seus efeitos internos; por sua vez, a 

competência da Justiça Federal para processamento das demandas envolvendo a aplicação da Convenção da 

Haia de 1980 é determinada por sua natureza de tratado-contrato, por conta das inúmeras obrigações nela 

assumidas pelo Estado brasileiro (TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro internacional de 

crianças: comentários à Convenção da Haia de 1980. São Paulo: Atlas, 2014, p. 4). 
307 Artigo 19: “Qualquer decisão sobre o retorn da criança, tomada nos termos da presente Convenção, não 

afetam os fundamentos do direito de guarda.” 
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a concessão ou denegação do pedido de retorno não afeta os fundamentos do direito de 

guarda. A ação utilizada para o pedido de retorno é a da busca e apreensão.308 

No Brasil, em algumas das regiões em que a Justiça Federal é organizada, foram 

adotadas resoluções determinando, em órgãos de primeira e segunda instância, a 

concentração de competência para o julgamento dos processos que envolvem a aplicação da 

Convenção.309 Analisando a experiência de diversos Estados contratantes, a Parte II do Guia 

de Boa Prática recomenda a concentração das competências jurisdicionais e administrativas 

relacionadas à aplicação da Convenção em um número limitado de órgãos, de modo a 

fomentar o desenvolvimento do conhecimento e da experiência das autoridades envolvidas, 

conferir celeridade ao processamento das causas e garantir a uniformidade das decisões.310 

Assim, pode-se concluir que a concentração de competências representa medida 

concretizadora dos objetivos da Convenção da Haia de 1980, condizente com uma 

interpretação internacionalista da obrigação geral estabelecida em seu artigo 2.311  

 

3.1.3. ANÁLISE DO MÉRITO DA GUARDA E DA VISITAÇÃO 

A questão da competência jurisdicional para o processamento de casos relacionados 

à Convenção da Haia ganha relevo nos casos em que processos relativos a uma mesma 

situação fática tramitam tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. O genitor 

                                                 
308 Mônica Sifuentes observa que a busca e apreensão geralmente se refere a disputas sobre bens e não sobre 

pessoas, e entende que o procedimento acaba não atendendo às peculiaridades dos casos de que trata a 

Convenção da Haia de 1980 (SIFUENTES, Mônica. Sequestro interparental: a experiência brasileira na 

aplicação da Convenção da Haia de 1980. Revista da SJRJ, v. 25, pp. 135-144, 2009, p. 139). 
309 Foi pioneira a Resolução PRESI/CENAG nº13 adotada pelo TRF-1 em 14 de junho de 2012, a partir de 

proposta subscrita pela Des. Mônica Sifuentes, juíza de enlace no Brasil para a Conferência da Haia, segundo 

a qual as ações civis relativas a episódios de subtração internacional de crianças, com fundamento na 

Convenção Interamericana de 1989 ou na Convenção da Haia de 1980, devem ser processadas e julgadas pela 

1ª Vara Federal as seções e subseções em que houver mais de uma vara federal de competência cível. Seguiu-

se a Resolução nº 63 do TRF-2, de 3 de agosto de 2012, que determinou a concentração de competência para 

ações relativas às duas Convenções e à Convenção de Nova York de 1956 sobre prestação de alimentos. Mais 

recentemente, a Resolução nº 103 do TRF-4, de 15 de agosto de 2014, também estabeleceu a concentração de 

competência para ações relativas às Convenções Interamericana e da Haia. 
310 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under 

the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Part II - 

Implementing Measures. Family Law, 2003, p. 29-30. São mencionadas como exemplos as medidas tendentes 

à concentração de competências para tratar da Convenção promovidas nos ordenamentos jurídicos de 

Alemanha, Austrália, China (Região Administrativa de Hong Kong), Chipre, Finlândia, França, Hungria, 

Irlanda, Maurício, Reino Unido, Sri Lanka e Zimbábue (notas 103-107). 
311 Artigo 2: “Os Estados Contratantes deverão tomar todas as medidas apropriadas que visem assegurar, nos 

respectivos territórios, a concretização dos objetivos da Convenção. Para tal, deverão recorrer a procedimentos 

de urgência.” 
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abdutor, desejoso de obter uma decisão, ainda que provisória, sobre a guarda da criança, e 

assim dar aparência de legalidade ao episódio de subtração, se dirige ao juízo de família da 

Justiça Estadual. Por sua vez, o genitor abandonado ou a Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, representada pela Advocacia-Geral da União, apresenta demanda perante a 

Justiça Federal a fim de obter a restituição da criança, com base na Convenção da Haia de 

1980.  

É importante ter em mente que o objetivo do mecanismo cooperacional instituído 

pela Convenção da Haia de 1980 é combater os efeitos jurídicos da subtração internacional, 

por meio da devolução da criança subtraída ao seu Estado de residência habitual, cujas 

autoridades são implicitamente reconhecidas pela Convenção como aquelas mais aptas a 

decidir a situação jurídica da criança.312 Por isso, seu artigo 16 veda a tomada de decisões 

sobre o mérito da guarda pelas autoridades internas do Estado contratante para o qual a 

criança foi levada, depois que o episódio de subtração já lhes tiver sido informado.313 

A informação das autoridades internas sobre o episódio de subtração pode se dar por 

meio de: (i) uma comunicação oficial da Autoridade Central de seu Estado sobre o 

recebimento do pedido de retorno; ou (ii) a apresentação do pedido de retorno diretamente 

pelo particular interessado. Além disso, nos casos como o brasileiro, em que compete ao juiz 

de família decidir sobre o direito de guarda e ao juiz federal decidir sobre o retorno, essa 

informação pode ser comunicada por uma autoridade interna à outra. 

De forma a preservar o objeto do pedido cooperacional e evitar que a subtração seja 

revestida de aparente legalidade, a vedação imposta pelo artigo 16 persiste até que (i) uma 

decisão sobre a concessão ou denegação do pedido de retorno seja proferida pelas 

autoridades competentes para tanto ou (ii) transcorra “um período razoável de tempo” sem 

que um pedido seja apresentado. A imprecisão com que o texto convencional tratou do 

                                                 
312 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 438 e 429-430. 
313 Artigo 16: “Depois de terem sido informadas da transferência ou retenção ilícitas de uma criança, nos termos 

do Artigo 3, as autoridades judiciais ou administrativas do Estado Contratante para onde a criança tenha sido 

levada ou onde esteja retida não poderão tomar decisões sobre o fundo do direito de guarda sem que fique 

determinado não estarem reunidas as condições previstas na presente Convenção para o retorno da criança ou 

sem que haja transcorrido um período razoável de tempo sem que seja apresentado pedido de aplicação da 

presente Convenção.”  

Nesse sentido, na Apelação Cível n. 0000177-36.2014.4.01.3806/MG (Rel. Des. João Batista Moreira, 

julgamento em 06/07/2015), o TRF-1 confirmou sentença que julgava extinta ação que pretendia discutir 

direito de guarda enquanto tramitava processo relativo ao retorno da criança, com base na Convenção da Haia 

de 1980. 
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período de tempo necessário para afastar a vedação ali estabelecida faz com que caiba à 

autoridade judicial a definição esse prazo, tornando possível que uma decisão sobre a guarda 

seja tomada pela Justiça Estadual antes do período de um ano estabelecido pelo artigo 12 da 

Convenção314 – e, assim, coexista com o processamento do pedido de retorno no âmbito 

federal.315  

Nesse caso, a fim de proteger os objetivos convencionais, impõe-se a aplicação do 

artigo 17, segundo o qual uma decisão sobre a guarda tomada ou passível de reconhecimento 

no Estado requerido não pode fundamentar, por si só, a recusa ao retorno, ainda que os 

motivos da referida decisão possam ser considerados pela autoridade competente para fazer 

cumprir a Convenção.316 

Dois precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos serviram para afirmar a 

importância dos artigos 16 e 17 da Convenção da Haia de 1980. No caso Iosub Caras vs. 

Romênia, decidido em 2008, o governo romeno foi condenado por falhar em informar as 

autoridades internas sobre a existência de um pedido de retorno pendente e, assim, permitir 

que uma decisão sobre o mérito do direito de guarda fosse tomada no Estado de refúgio, de 

forma a violar o artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos.317 Já no caso 

Carlson vs. Suíça, também decidido em 2008, novamente foi identificada uma violação ao 

                                                 
314 Artigo 12: 

“Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do Artigo 3 e tenha decorrido um 

período de menos de 1 ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo 

perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado Contratante onde a criança se encontrar, a autoridade 

respectiva deverá ordenar o retomo imediato da criança. 

A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o período de um ano referido no 

parágrafo anterior, deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a criança já se encontra 

integrada no seu novo meio. 

Quando a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido tiver razões para crer que a criança tenha 

sido levada para outro Estado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido para o retomo da criança.” 
315 Carmen Tiburcio e Guilherme Calmon entendem que uma leitura sistêmica do texto convencional autoriza 

o entendimento de que o “prazo razoável” a que se refere seu Artigo 16 deve ser de, no mínimo, superior a um 

ano, que o prazo estabelecido pelo Artigo 12 para que se reconheça a a necessidade de retorno imediato da 

criança (TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro internacional de crianças: comentários à 

Convenção da Haia de 1980. São Paulo: Atlas, 2014, p. 320). 
316 Artigo 17: “O simples fato de que uma decisão relativa à guarda tenha sido tomada ou seja passível de 

reconhecimento no Estado requerido não poderá servir de base para justificar a recusa de fazer retornar a 

criança nos termos desta Convenção, mas as autoridades judiciais ou administrativas do Estado requerido 

poderão levar em consideração os motivos dessa decisão na aplicação da presente Convenção.” 

Relata Elisa Pérez-Vera que, inicialmente, a Comissão da Conferência da Haia encarregada de redigir o texto 

convencional havia adotado uma fórmula segundo a qual a obrigação de restituição da criança deveria 

prevalecer sobre qualquer outra decisão sobre sua guarda no Estado requerido; a redação final do Artigo 17 

representa a intenção da Comissão de aumentar a aceitabilidade do dispositivo para os Estados contratantes. 

CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa 

Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 464. 
317 Iosub Caras v. Romania, Application No. 7198/04. 
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artigo 8º da Convenção Europeia, dessa vez por conta da junção dos procedimentos relativos 

ao pedido de retorno e ao divórcio dos genitores da criança, em que também seria decidida 

a questão da guarda. Para a Corte Europeia, o artigo 16 da Convenção da Haia de 1980 tem 

por objetivo não apenas evitar que as autoridades internas emitam uma decisão anterior sobre 

o direito de guarda, mas também garantir a celeridade do trâmite do pedido de retorno.318 

Quando uma mesma situação fática relacionada a um episódio de subtração 

internacional de crianças é apresentada às Justiças Estadual e Federal, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça tradicionalmente identifica a existência de um conflito de 

competência. Trata-se de instituto de direito processual que exige a reunião das demandas 

para julgamento conjunto quando existir identidade entre o pedido e a causa de pedir, com 

o intuito de evitar que sejam proferidas decisões contraditórias. Nesses casos, as ações são 

reunidas sob a competência da Justiça Federal, por força dos incisos I e III do artigo 109 da 

Constituição da República.319  

Esse entendimento parte do pressuposto de que ambas as ações – de um lado, a ação 

de busca e apreensão com base na Convenção da Haia de 1980, que tramita perante a Justiça 

Federal, e, do outro, a ação relativa à guarda e visitação, que tramita perante a Justiça 

Estadual – têm por objetivo final a definição da guarda da criança. Nesse sentido entendeu 

a Rel. Min. Nancy Andrighi no CC 118.351/PR, em caso tratando da situação jurídica de 

crianças trazidas pela mãe da Argentina e aqui retidas em violação ao direito de guarda do 

pai:  

“Com efeito, ainda que na ação de busca e apreensão proposta pela União, 

o pedido seja de cumprimento do disposto na Convenção de Haia sobre os 

efeitos civis do sequestro internacional de crianças, a consequência direta 

da sua procedência será o retorno delas à Argentina, estabelecendo-se a 

guarda em favor do pai. Da mesma forma, se julgada improcedente, a 

sentença também gerará efeitos na definição da guarda das menores, 

contudo, em favor da mãe. [...] Reconhecida a conexão entre os processos 

[...] diante da identidade de objeto, de rigor, na hipótese, a sua reunião, a 

fim de que sejam decididas simultaneamente e, com isso, não sejam 

proferidas decisões contraditórias sobre a guarda das filhas do casal.”320  

                                                 
318 Carlson v. Switzerland, Application no. 49492/06. 
319 Nesse sentido foram decididos pela 2ª Seção do STJ, por unanimidade:  CC 64.012/TO, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, julgamento de 27/09/2006, publicado em 09/11/2006; CC 100.345/RJ, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, julgamento em 11/02/2009, publicado em 18/03/2009; CC 118.351/PR, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgamento em 28/09/2011, publicado em 05/10/2011; e CC 123.094/MG, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, julgamento em 11/12/2013, publicado em 14/02/2014. 
320 CC 118.351/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgamento em 28/09/2011, publicado em 05/10/2011 (p. 4-5). 

No mesmo sentido vai o voto do Rel. Min. Luis Felipe Salomão no CC 100.345/RJ, tratando de famoso caso 

de pedido de retorno formulado por pai norte-americano com base na Convenção da Haia de 1980 (julgamento 

em 11/02/2009, publicado em 18/03/2009, p. 7-8). 
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Não obstante, recentemente, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, tratando da 

questão, decidiu, por maioria, não reconhecer o conflito de competência. Em seu voto, o Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, fazendo menção aos artigos 16, 17 e 19 da Convenção, 

entendeu que inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação de guarda e 

regulamentação de visitas, tendo em vista que as decisões em cada juízo teriam objetos 

distintos e, portanto, não haveriam de ser conflitantes. Ao invés da modificação de 

competência, foi determinada a prejudicialidade externa da ação proposta na Justiça 

Estadual, a recomendar sua suspensão até que a demanda em trâmite na Justiça Federal fosse 

julgada, conforme orientava o artigo 265, IV, “a”, do antigo Código de Processo Civil, 

correspondente ao artigo 313, V, “a”, do novo Código.321  

O reconhecimento do pedido de retorno como questão prejudicial externa à 

apreciação do mérito dos direitos de guarda e visitação se apresenta como a solução mais 

afeita ao que determinam os artigos 16 e 17 da Convenção da Haia de 1980, bem como ao 

dever de adoção de procedimentos expeditos extraído dos artigos 2 e 11. Não há de se falar 

em ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, reconhecido pelo artigo 

5º, XXXV, da Constituição da República, já que não há recusa ao direito subjetivo de ação, 

mas tão somente a suspensão do processo em trâmite no juízo de família, relativo ao mérito 

do direito de guarda, até que o pedido de retorno seja apreciado.322 

Carmen Tiburcio e Guilherme Calmon323 entendem que uma interpretação sistêmica 

dos artigos 16 e 17 da Convenção da Haia de 1980 autoriza que as decisões proferidas pelas 

                                                 
321 CC 132.100/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgamento de 25/02/2015, publicado em 14/04/2015. 

Nas palavras do Relator: “É que, no juízo federal, tramita a ação de busca e apreensão, amparada no 

compromisso de cooperação internacional previsto na Convenção de Haia sobre Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Crianças. Nesse feito, o magistrado limita-se ao exame da configuração da transferência ou 

retenção ilícitas da criança e, uma vez reconhecida a prática do ilícito, à existência ou não dos motivos que 

justifiquem a recusa da restituição pretendida, conforme exceções previstas na própria convenção. Não há aqui 

decisão alguma a respeito do fundo de direito de guarda ou de regulamentação de visitas, matérias reservadas 

à ação que tramita na Justiça estadual” (p. 8). No mesmo sentido: STJ. 2ª Seção. CC 133.010/MG, Rel. Min. 

Marco Buzzi, julgamento de 27/05/2015, publicado em 26/06/2015. 
322 Conforme comentário ao Artigo 16 da Convenção pelo Grupo Permanente de Estudos sobre a Convenção 

da Haia de 1980 instituído em agosto de 2006 pela então Presidente do STF, Ministra Ellen Gracie Northfleet.  
323 Os autores notam ainda que a competência atribuída à Justiça Federal pelos Artigos 106 a 126 da 

Constituição da República é absoluta e não inclui o processamento e julgamento dos direitos de guarda e visita, 

e que, conforme reconhece a jurisprudência do STJ (CC 105.358/SP; CC 106.041/SP; e CC 107.227/BA), 

fatores de prorrogação de competência só incidem em caso de competência relativa, sendo a competência 

absoluta insuscetível de modificação. (TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro internacional 

de crianças: comentários à Convenção da Haia de 1980. São Paulo: Atlas, 2014, p. 342-345). 
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autoridades internas sobre os direitos de guarda e visitação produzam seus efeitos jurídicos 

até que o pedido de retorno seja efetivamente apreciado pelo juiz federal. Nesse sentido, 

concluem os autores que a relação entre a ação de busca e apreensão com base na Convenção 

e a ação relativa ao mérito dos direitos de guarda e visita é de prejudicialidade externa 

facultativa, isto é, a suspensão do processo prejudicado é tão somente recomendada, e não 

imposta. 

Com a decisão da demanda relativa à aplicação da Convenção da Haia de 1980, 

deixam de existir os elementos caracterizadores da competência da Justiça Federal, ou seja, 

a legitimidade da União para a causa e seu fundamento em tratado. Concedida a restituição 

da criança, caberá às autoridades de seu Estado de residência habitual decidir sobre sua 

situação jurídica;324 sendo o pleito cooperacional denegado, ainda assim não cabe à Justiça 

Federal decidir sobre os direitos de guarda e visita, devendo a questão ser remetida à Justiça 

Estadual, competente para tratar de assuntos relacionados ao direito de família.325 No 

processamento do pedido de retorno, em relação aos direitos de guarda e visita, cabe ao juiz 

federal, no máximo, a tomada de medidas de urgência necessárias conforme o caso concreto, 

como o deferimento de guarda provisória ou a regulação provisória de direito de visita. Tais 

medidas, voltadas à proteção da criança subtraída e à sua preparação para o retorno, estão 

inclusive previstas no Guia de Boa Prática da Convenção da Haia de 1980,326 e vão no 

sentido de uma interpretação internacionalista do texto convencional. 

 

3.2. ANÁLISE DO PEDIDO DE RETORNO 

3.2.1. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA SUBTRAÇÃO 

A natureza ilícita da transferência ou retenção de uma criança – e o consequente 

dever de restituição – decorre da violação de um direito de guarda. Decorre do artigo 3 da 

                                                 
324 Nesse sentido, no Agravo de Instrumento nº 2016.03.00.001063-1/SP, decidiu-se obstar a remessa à justiça 

do Estado de residência habitual da criança de ação que tratava de seu direito de guarda, até que houvesse o 

julgamento definitivo da ação de busca e apreensão (TRF-3, Agravo de Instrumento nº 2016.03.00.001063-

1/SP, Rel. Des. Souza Ribeiro, julgamento em 31/05/2016, publicado em 10/06/2016. 
325 Conforme a regra de conexão estabelecida no Artigo 7º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, questões relacionadas ao direito de família são decididas de acordo com as regras da lei do domicílio 

da pessoa. 
326 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under 

the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Part II – 

Implementing Measures. Family Law, 2003, p. 32; e CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO 

INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on 

the Civil Aspects of International Child Abduction - Part IV - Enforcement. Family Law, 2010, p. 4-5. 
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Convenção327 que a comprovação do episódio de subtração se divide em dois aspectos: (i) a 

existência de um direito de guarda atribuído pelo Estado de residência habitual da criança (o 

“elemento jurídico”); e (ii) o efetivo exercício desse direito no momento da transferência ou 

retenção (o “elemento fático”). A Convenção contempla ainda os casos em que o direito de 

guarda estaria sendo exercido de forma efetiva caso não tivesse ocorrido a subtração. 328  

Evitando tratar do mérito dos direitos de guarda e visita, a Convenção da Haia de 

1980 se limita a apresentá-los como conceitos autônomos e a inferir ser a jurisdição do 

Estado de residência habitual aquela naturalmente mais apta a tomar decisões sobre a 

situação jurídica da criança. O conceito de direito de guarda apresentado no artigo 5 não 

guarda correlação direta com nenhum dos ordenamentos jurídicos dos Estados contratantes, 

de modo que é possível que os conceitos jurídicos de “guarda” ou “custódia” encontrados 

no direito nacional sejam mais ou menos abrangentes que o conceito convencional.329 No 

caso do direito brasileiro, o artigo 33 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) determina que a “guarda obriga a prestação de assistência 

material, moral e educacional à criança ou adolescente”, e sua atribuição está prevista no 

artigo 1.583 do Código Civil. 

A Convenção da Haia de 1980 pretende proteger a relação jurídica estabelecida pelo 

direito de guarda, qualquer que seja a forma pela qual esse direito é atribuído ou exercido 

segundo a lei do Estado de residência habitual da criança. A referência à lei do Estado de 

residência habitual deve ser considerada no sentido mais amplo possível, incluindo as regras 

de direito internacional privado e a lei estrangeira eventualmente indicada por elas. São 

indicadas como possíveis fontes do direito de guarda, em lista não exaustiva, (i) as previsões 

legais daquele Estado (“uma atribuição de pleno direito”), (ii) decisões judiciais ou 

administrativas ou (iii) acordos. A Convenção, portanto, é aplicável inclusive para a proteção 

                                                 
327 Artigo 3: 

“A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando: 

a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a instituição ou a qualquer outro organismo, 

individual ou conjuntamente, pela lei do Estado onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente 

antes de sua transferência ou da sua retenção; e 

b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em conjuntamente, no momento da 

transferência ou da retenção, ou devesse está-lo sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido. 

O direito de guarda referido na alínea a) pode resultar de uma atribuição de pleno direito, de uma decisão 

judicial ou administrativa ou de um acordo vigente segundo o direito desse Estado.” 
328 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 444 e ss. 
329 No caso do direito brasileiro, a “guarda” está definida no Artigo 1.583 do Código Civil. 

 



145 

 

de direitos exercidos sem que qualquer decisão sobre a guarda da criança tenha sido 

proferida.330  

Com relação às decisões judiciais ou administrativas, a previsão inclui aquelas 

emitidas por autoridades de terceiros Estados, desde que reconhecidas no Estado de 

residência habitual – ainda que esse reconhecimento não exija qualquer formalidade, no 

sentido do artigo 14 da Convenção.331 Por fim, em relação aos acordos, estes devem incluir 

qualquer forma de pactuação que não seja veda pela lei do Estado de residência habitual da 

criança e que possa ser apresentada como base para uma demanda perante as autoridades 

competentes daquele Estado. 

O segundo aspecto a ser considerado na comprovação do episódio de subtração é o 

exercício efetivo do direito de guarda quando da transferência ou retenção em questão, 

elemento relacionado à proteção da estabilidade social e emocional da vida da criança.332 

Não obstante, da atribuição do direito de guarda a alguém decorre uma presunção relativa a 

respeito de seu exercício efetivo desse direito, bastando a apresentação de indícios sobre tal 

exercício na instrução do pedido de retorno. Esses indícios podem ser apresentados por 

qualquer meio – como registros de convivência com a criança e declarações de terceiros.333 

Tal entendimento é reforçado pelo artigo 13, “a”, da Convenção, que atribui à pessoa que se 

opõe à devolução da criança o ônus de provar o não exercício efetivo do direito de guarda 

na época da subtração, como hipótese autorizativa da denegação do pedido de retorno. 

                                                 
330 Elisa Pérez-Vera explica que o reconhecimento de direitos resultantes de “uma atribuição de pleno direito” 

representa um avanço significativo no combate à subtração internacional de crianças, uma vez que, pelos 

mecanismos tradicionais de cooperação jurídica internacional, fora do mecanismo implementado pela 

Convenção da Haia de 1980, são quase inexistentes as chances de um genitor abandonado conseguir o retorno 

de uma criança abandonada sem que uma prévia decisão sobre a sua guarda tenha sido proferida 

(CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa 

Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 446). 
331 Artigo 14: “Para determinar a ocorrência de uma transferência ou retenção ilícitas nos termos do Artigo 3,  

as autoridades judiciais ou administrativas do Estado requerido poderão tomar ciência diretamente do direito e 

das decisões judiciais ou administrativas, formalmente reconhecidas ou não, no Estado de residência habitual 

da criança sem ter de recorrer a procedimentos específicos para a comptovação dessa legislação ou.para o 

reconhecimento de decisões estrangeiras que seriam de outra forma aplicáveis.” 
332 No Recurso Especial nº 1449560-RJ (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 19/08/2014, 

publicado em 14/10/2014), tratando de caso em que a avó paterna, francesa, demandava o retorno de duas 

crianças que residiam na França até que, em viagem ao Brasil, seus pais faleceram em acidente de carro. O STJ 

entendeu que não havia ilicitude na retenção das crianças pela avó materna no Brasil, já que, na época da 

chegada das crianças ao Brasil, sua guarda era plenamente exercida pelos pais e não pela avó parterna, não 

cabendo a aplicação da Convenção da Haia de 1980.  
333 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 22. 
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Questão interessante em relação à verificação da ocorrência da transferência ou 

retenção ilícita foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 

1449560/RJ, que tratou de pedido de retorno de criança que tinha residência habitual na 

França, mantida no Brasil pela avó materna depois que seus genitores faleceram em acidente 

de carro durante visita da família ao país. Constatando a ausência de violação de direito de 

guarda, exercido plenamente pelos genitores até o acidente que os vitimou, bem como a 

inexistência de direito de guarda em favor da avó paterna, o STJ entendeu pela 

inaplicabilidade da Convenção da Haia 1980 ao caso.334   

A determinação do momento em que se inicia a situação de violação do direito de 

guarda é fundamental para a contagem do prazo de um ano, estipulado pelo parágrafo 

primeiro do artigo 12 da Convenção da Haia de 1980, para que sejam iniciados os 

procedimentos junto às autoridades do Estado de refúgio para a obtenção da ordem de 

retorno imediato.335 Decorrido este prazo, admite-se a possibilidade de a criança estar 

“integrada no seu novo meio”, hipótese em que cessa a aplicação do mecanismo 

convencional, e o retorno só será ser determinado após o exame do mérito do direito de 

guarda.  

Nos termos do artigo 14 da Convenção da Haia, as autoridades incumbidas de decidir 

sobre o retorno podem tomar ciência diretamente do direito ou de decisões do Estado de 

residência habitual da criança, sem que seja necessário recorrer aos procedimentos 

específicos de comprovação de direito estrangeiro ou reconhecimento de decisões 

estrangeiras. Já pelo artigo 15, é possível requerer às autoridades do Estado de residência 

habitual da criança uma declaração que ateste a natureza ilícita da transferência ou 

retenção.336  

                                                 
334 Recurso Especial 1449560/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 19/08/2014, publicado em 

14/10/2014. 
335 Peter McEleavy e Aude Fiorini notam na prática dos Estados contratantes que o “processo” a que se refere 

o Artigo 12.1 não é o requerimento junto à Autoridade Central (seja a do Estado de residência habitual ou a do 

Estado de refúgio), mas o procedimento junto às autoridades internas judiciais ou administrativas competentes 

para efetivamente decidir sobre o retorno (MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Exceptions to Return: 

Settlement of the child: Commencement of Convention Proceedings”. Case Law Analysis. Disponível em: 

www.incadat.com, acesso em 11/08/2016). 
336 Artigo 15: “As autoridades judiciais ou administrativas de um Estado Contratante podem, antes de ordenar 

o retorno da criança, solicitar a produção pelo requerente de decisão ou de atestado passado pelas autoridades 

do Estado de residência habitual da criança comprovando que a transferência ou retenção deu-se de forma 

ilícita nos termos do Artigo 3° da Convenção, desde que essa decisão ou atestado possam ser obtidas no referido 

Estado. As autoridades centrais dos Estados Contratantes deverão, na medida do possível, auxiliar os 

requerentes a obter tal decisão ou atestado.” 
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O artigo 23 veda a exigência de legalização dos documentos relativos à aplicação da 

Convenção, e seu artigo 24 dispensa sua tradução para a língua oficial do Estado requerido 

quando tal tradução for “dificilmente realizável”, aceitando a tradução para o inglês ou para 

o francês.337 O governo brasileiro apresentou reserva a essa última disposição, determinando 

que “os documentos estrangeiros juntados aos autos judiciais sejam acompanhados de 

tradução para o português, feita por tradutor juramentado oficial”,338 de forma a atender o 

que dispunha o artigo 137 do antigo Código de Processo Civil.339 Todavia, o novo Código, 

em seu artigo 192, parágrafo único, admite a junção aos autos de documento redigido em 

língua estrangeira, quando acompanhado de tradução para o português “tramitada por via 

diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado”. 

Outros requisitos ao processamento do pedido de retorno que podem ser extraídos da 

Convenção da Haia de 1980 são o limite etário de dezesseis anos para a criança e a residência 

habitual em outro Estado contratante à época da ocorrência da subtração (artigo 4).340 O 

limite etário estabelecido revela o caráter autônomo do conceito de “criança” merecedora da 

proteção convencional, e pressupõe, no indivíduo que atingiu a idade de dezesseis anos, um 

grau de desenvolvimento e maturidade tal que torna desnecessária a aplicação da 

Convenção.341 

                                                 
337 Artigo 23: “Nenhuma legalização ou formalidade similar serão exigíveis no contexto da presente 

Convenção.” 

Artigo 24:  

“Os pedidos, comunicações e outros documentos serão enviados na língua original à Autoridade Central do 

Estado requerido e acompanhados de uma tradução na língua oficial, ou numa das línguas oficiais, desse 

Estado, ou, guando tal tradução for dificilmente realizável, de uma tradução em francês ou inglês. 

No entanto, um Estado Contratante poderá, fazendo a reserva prevista no Artigo 42, opor-se á utilização seja 

do francês, seja do inglês, mas não de ambos, em todo pedido, comunicação ou outro documento enviado à 

respectiva Autoridade Central.” 
338 Vale salientar que a Finlândia, em nota datada de 21 de junho de 2000, comunicou à Conferência da Haia 

sua não aceitação à reserva feita pelo governo brasileiro, por entender que esta, ao excluir a utilização tanto da 

língua inglesa quanto da língua francesa, viola a regra expressamente estabelecida pelo Artigo 24, item 2. O 

governo finlandês declara que, por isso, tal reserva não deve ser invocada pelas autoridades brasileiras em 

relação à Finlândia, mas que isso não deve ser interpretado de forma a impedir a entrada em vigor da Convenção 

entre o Brasil e a Finlândia. 
339 “Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado 

de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.” 
340 Artigo 4: “A Convenção aplica-se a qualquer criança que tenha residência habitual num Estado Contratante, 

imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita. A aplicação da Convenção cessa quando a 

criança atingir a idade de dezesseis anos.” 
341 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 450. Vale lembrar que, no direito brasileiro, o conceito 

de “criança” é definido pelo Artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente como “a pessoa até doze anos 

de idade incompletos”, enquanto “adolescente” é “aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 
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O conceito de residência habitual é outro conceito convencional autônomo, que não 

guarda correspondência necessária com o “domicílio” da pessoa natural, conceito 

encontrado no direito brasileiro.342 O Superior Tribunal de Justiça abordou o conceito de 

residência habitual da criança no Recurso Especial nº 1315342-RJ,343 definindo-a como 

“aquela em que a criança tinha suas raízes, estava vivendo em caráter de permanência”.  

Peter McEleavy e Aude Fiorini afirmam ser pouco uniforme a interpretação recebida 

pelo conceito de residência habitual da criança nos diversos Estados contratantes da 

Convenção da Haia de 1980. O principal ponto de divergência é sobre se, na determinação 

da residência habitual, deve ser dada ênfase sobre a criança ou sobre a intenção de seus 

responsáveis. Além disso, essa interpretação pode se tornar mais complexa por conta de 

diversas outras questões fáticas relativas a uma transferência mais ou menos definitiva, em 

que é necessário determinar o momento em que houve efetivamente a mudança da residência 

habitual (a “realocação”). Nada obstante, é possível constatar uma tendência de se evitar a 

consideração de que a criança não tenha residência habitual – o que tornaria o mecanismo 

convencional inoperável.344 

A questão da determinação da residência habitual da criança foi analisada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1315342/RJ. O caso tratava dos filhos de 

um casal separado que habitava na Noruega, e que havia decidido, de comum acordo, fazer 

uma experiência de vida no Brasil por aproximadamente cinco meses. Antes disso, o genitor 

decidiu retornar à Noruega com os filhos, sem o conhecimento ou o consentimento da 

genitora, que então retornou àquele país e nele pleiteou a custódia dos filhos. Sem obter 

sucesso, dessa vez foi a mãe quem transferiu as crianças de volta ao Brasil, levando o pai a 

pleitear seu retorno nos termos da Convenção da Haia de 1980. O STJ se posicionou no 

sentido de que o período passado no Brasil não mudou o fato de que permanecia na Noruega 

a residência habitual das crianças, onde elas viveram por último em caráter de permanência, 

                                                 
342 Artigo 70 e seguintes do Código Civil brasileiro. 
343 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 27/11/2012, publicado em 04/12/2012. 
344 Os autores se debruçam sobre uma série de situações fáticas relacionadas à determinação da residência 

habitual, como a possibilidade de múltiplas residências habituais concomitantes e a mudança da residência 

habitual por conta de transferências por tempo indeterminado (MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Aims & 

scope of the Convention: Habitual Residence”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso 

em 05/08/2016). 
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de modo que, apesar da atitude paterna, competia às autoridades norueguesas decidir sobre 

seu direito de guarda.345 

Já na Apelação Cível nº 2013.61.04.006030-1/SP, tratando da vinda de família da 

Itália, a procura de emprego no Brasil foi considerada para a determinação da intenção dos 

genitores de fixação de residência, ainda que a definitividade da permanência fosse incerta, 

condicionada à própria obtenção de emprego, sendo previsto o retorno em caso de insucesso, 

no prazo de seis meses. A compra de passagens de volta antecipadamente não foi 

considerada prova suficiente da intenção de retorno. Assim, entendeu-se que houve a 

transferência da residência habitual da criança para o Brasil, “com grau suficiente de 

continuidade e por período razoável” e, consequentemente, restava desconfigurada a 

retenção ilícita.346 Tamanha abertura na identificação de uma situação de transferência da 

residência habitual torna o mecanismo cooperacional inoperável e, por isso, parece se 

distanciar da tendência indicada pela jurisprudência internacional acima referida. 

 

3.2.2. MEDIDAS APROPRIADAS E DE URGÊNCIA 

A parte final do artigo 2 e o primeiro parágrafo do artigo 11 da Convenção da Haia 

exprimem a fundamental importância da opção de procedimentos céleres para a eficaz 

resolução dos episódios de subtração internacional de crianças. Não se impõe aos Estados 

contratantes a criação de novos instrumentos processuais, mas sim que os procedimentos 

mais expeditos disponíveis nos respectivos ordenamentos jurídicos sejam utilizados pelas 

suas autoridades internas nos casos relacionados à Convenção, inclusive pelo 

reconhecimento de status prioritário à tramitação dos pedidos de retorno e pela adoção de 

todas as medidas provisórias cabíveis conforme o caso.347  

No Brasil, a urgência se manifesta no requerimento de antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão pela União, com 

base nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 300 e 

parágrafos do Código, cabe a concessão da tutela provisória de urgência pelo juiz, inclusive 

                                                 
345 Recurso Especial 1315342/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento de 27/11/2012, publicado 

em 04/12/2012. 
346 TRF-3, Apelação Cível nº 2013.61.04.006030-1/SP, Rel. Des. Hélio Nogueira, julgamento em 16/02/2015, 

publicado em 04/03/2016. 
347 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 444 e 458. 
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liminarmente, “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Vale notar que a ação de busca e apreensão estava prevista nos artigos 839 a 843 do 

antigo Código de Processo Civil, no capítulo referente aos procedimentos cautelares 

específicos. Todavia, no novo Código, o legislador não voltou a enumerar tais 

procedimentos, preferindo tratar das “tutelas provisórias” de modo genérico, a partir de seu 

artigo 294. A busca e apreensão aparece como medida passível de determinação pelo juiz no 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, nos termos 

do artigo 536, caput e §1º, do Código de 2015. 

A adoção de medidas provisórias específicas pela autoridade judiciária competente 

para analisar o pedido retorno, antes que uma decisão final seja tomada, visa resguardar a 

segurança e o bem-estar da criança durante o processamento do pedido. Nessa linha, medidas 

como a proibição de nova transferência da criança ou a determinação de uma custódia 

temporária de natureza protetiva garantem a aplicação célere e efetiva da Convenção.348 O 

artigo 297 do novo Código de Processo Civil permite ao juiz a determinação das “medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. 

A importância da celeridade também deve ser considerada na produção de provas, 

que deve ser limitada questões diretamente relacionadas ao pedido de retorno. O capítulo 

sobre Medidas de Implementação do Guia de Boa Prática da Convenção da Haia de 1980 

explica que não é necessário nem desejável um processo judicial “completo”, com a 

realização de uma audiência exclusivamente para a análise de provas.349 O artigo 30 da 

Convenção da Haia de 1980, ao exigir a admissibilidade de quaisquer pedidos, documentos 

ou informações, busca facilitar a produção de provas documentais.350  

Em diversos Estados contratantes, a decisão sobre o pedido de retorno tem por base 

tão somente documentos ou declarações por escrito submetidas pelas partes, sem exigir a 

                                                 
348 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under 

the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Part II - 

Implementing Measures. Family Law, 2003, p. 32. 
349 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under 

the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Part II - 

Implementing Measures. Family Law, 2003, p. 34-36. 
350 Artigo 30: “Todo o pedido apresentado às autoridades centrais ou diretamente às autoridades judiciais ou 

administrativas de um Estado Contratante nos termos da presente Convenção, bem como qualquer documento 

ou informação a ele anexado ou fornecido por uma Autoridade Central, deverá ser admissível pira os tribunais 

ou para as autoridades administrativas dos Estados Contratantes.” 
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participação presencial ou a tomada de depoimentos orais, o que serve à celeridade dos 

processos.351 Segundo o Guia de Boa Prática, a tomada de depoimentos orais não representa 

necessariamente uma demora indevida, mas recomenda-se a adoção de regras para limitar a 

produção desse tipo de prova ao esclarecimento de questões específicas e cruciais do caso 

concreto, o que foi incorporado pela jurisprudência de vários Estados.352 Nesse sentido, o 

Manual de Aplicação preparado pela Justiça Federal afirma que a oitiva da criança só deve 

ser determinada pelo juiz para tratar de questões estritamente relacionadas à forma pela qual 

o retorno será promovido, bem como às medidas provisórias que se mostrarem cabíveis ao 

caso concreto.353 

Isso significa que o direito da criança de expressar sua opinião, previsto no artigo 12 

da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1989,354 não pode ser invocado para 

que sejam apreciados, na ação que trata do pedido de retorno, elementos estranhos a esse 

objeto, particularmente aqueles relacionados ao mérito do direito de guarda – como a opinião 

da criança sobre com qual genitor preferiria viver – cuja análise cabe às autoridades de seu 

Estado de residência habitual. Quando cabível a oitiva da criança, de acordo com sua idade 

e grau de maturidade, deve-se providenciar um ambiente apropriado para sua realização, 

bem como a intervenção de profissionais capacitados. A participação de psicólogo 

tecnicamente capacitado na colheita da manifestação de vontade da criança torna possível a 

produção da prova pericial psicológica.355 

Sobretudo nos casos em que o prazo estabelecido pelo parágrafo primeiro do artigo 

12 da Convenção da Haia de 1980 ainda não foi ultrapassado, não é de praxe que a União 

requeira, em sua peça inicial, a produção da prova pericial psicológica, já que não seria 

possível a alegação de que a criança já se encontra integrada ao seu novo meio (nos termos 

                                                 
351 Report of the Second Special Commission Meeting to Review the Operation of the Hague Convention on 

the Civil Aspects of International Child Abduction held 18-21 January 1993 (conclusão nº 7). 
352 MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Implementation & Application Issues: Procedural Maters: Oral 

Evidence”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso em 09/08/2016. 
353 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 29-31. 
354 “Artigo 12: 1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos 

o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-

se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança. 2. Com tal 

propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial 

ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão 

apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional”. 
355 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 31. 
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do parágrafo segundo do artigo 12). Todavia, o Manual de Aplicação da Justiça Federal 

ressalta que a perícia psicológica serve também para verificar a existência de risco 

psicológico grave para a criança em caso de retorno (conforme a alínea “b” do artigo 13 da 

Convenção), e por isso recomenda que a produção imediata dessa prova seja requerida de 

início, para que seja realizada o mais cedo possível, de modo a subsidiar o exame do 

requerimento de tutela antecipada.356 Ainda assim, nada obsta que a produção da prova 

pericial psicológica seja determinada de ofício pelo juiz, conforme o artigo 297 do Código 

de Processo Civil.357 

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1351325/RJ, 

entendeu cabível o retorno imediato em processo no qual o juiz federal entendeu 

desnecessária a produção de prova pericial psicológica, diante da novidade do episódio de 

subtração e da celeridade com que o genitor abandonado iniciou os procedimentos 

convencionais tendentes ao retorno.358 Já no Recurso Especial 12339777/PE, mesmo já 

tendo sido produzida prova pericial psicológica no processo em análise, o STJ entendeu ser 

imprescindível a realização de nova perícia psicológica, pelo fato de já ter decorrido mais de 

três anos desde a primeira avaliação e por entender que as constatações feitas naquela 

primeira análise “não afastam peremptoriamente a possibilidade de graves danos físicos e 

psicológicos”.359  

Na experiência dos Tribunais Regionais Federais, é possível encontrar decisões 

corroborando a essencialidade da produção da prova pericial para a verificação da ocorrência 

das exceções ao retorno,360 mas também decisões dispensando sua realização. Na Apelação 

Cível, foi adotado o seguinte entendimento: 

“Não há que se falar em cerceamento de defesa ou afronta a qualquer outro 

princípio constitucional em face do indeferimento das provas pericial e 

                                                 
356 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 24-26. 
357 Questionava-se a aplicabilidade do Artigo 798 do antigo CPC, que permitia ao juiz a determinação de ofício 

de medidas provisórias, a procedimentos cautelares específicos, que era o caso da busca e apreensão. Com a 

entrada em vigor do novo CPC, esse problema deixou de existir, já que seu Artigo 297 alcança qualquer espécie 

de tutela provisória. 
358 Recurso Especial 1351325/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgamento de 10/12/2013, publicado em 

16/12/2013. 
359 Recurso Especial 12339777/PE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgamento de 12/04/2012, decisão de 

19/04/2012. 
360 TRF-5, Agravo de Instrumento nº 08023932920134050000, Rel. Des. Luiz Alberto Gurgel de Faria, 

julgamento em 20/02/2014; TRF-5, Apelação Cível nº 0011731-44.2012.4.05.8100/CE, Rel. Des. Francisco 

Cavalcanti, julgamento em 10/10/2013, publicado em 17/10/2013; TRF-1, Agravo de Instrumento nº 0058364-

48.2010.4.01.0000/MG, Rel. Des. Daniel Paes Ribeiro, julgamento em 05/09/2011, publicado em 19/09/2011. 
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testemunhal, pois estas não teriam o condão de modificar os contornos do 

direito ora discutido. Por tais razões, não se justifica a necessidade da 

dilação probatória pretendida, uma vez que tal medida, além de se mostrar 

inócua no caso em apreço, somente contribuiria para manter ilicitamente 

os menores fora do seu local de residência habitual por tempo indefinido, 

o que seria mais prejudicial num futuro retorno dos menores.” 361 

 

A obrigatoriedade da realização de colheita de depoimentos orais e de realização de 

prova pericial psicológica pode ser entendida como contrária à tendência da jurisprudência 

internacional de limitação da produção probatória ao esclarecimento de questões específicas 

e cruciais exigidas pelo caso concreto.362 Por outro lado, cabe notar que, para episódios de 

subtração ocorridos entre Estados integrantes da União Europeia, a aplicação da Convenção 

da Haia de 1980 está sujeita aos requerimentos adicionais colocados pelo Regulamento nº 

2201/2003 do Conselho Europeu (o “Bruxelas II-A”), que, no parágrafo segundo de seu 

artigo 11º, exige que a oitiva da criança a não ser que isso seja considerado inadequado para 

sua idade. Além disso, o parágrafo quinto do mesmo artigo exige que o requerente tenha 

sido ouvido para que o pedido de retorno seja denegado.363 

 

3.2.3. EXCEÇÕES AO RETORNO 

                                                 
361 TRF-5, Apelação Cível nº 0003483-08.2011.4.05.8300/PE, Rel. Des. Francisco Barros Dias, julgamento 

em 11/10/2011, publicado em 20/10/2011. No mesmo sentido: TRF-5, Apelação Cível nº 2009.82.00.007100-

7/PB, Rel. Des. Joana Carolina Lins Pereira, julgamento em 11/04/2013, publicado em 16/04/2013. 
362 MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Implementation & Application Issues: Procedural Maters: Oral 

Evidence”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso em 09/08/2016. Vale trazer o 

entendimento constante da Conclusão nº 7 da Segunda Reunião da Comissão Especial para a Convenção da 

Haia de 1980: “Delay in legal proceedings is a major cause of difficulties in the operation of the Convention. 

All possible efforts should be made to expedite such proceedings. Courts in a number of countries normally 

decide on requests for return of a child on the basis only of the application and any documents or statements in 

writing submitted by the parties, without taking oral testimony or requiring the presence of the parties in person. 

This can serve to expedite the disposition of the case. The decision to return the child is not a decision on the 

merits of custody”. (“Report of the Second Special Commission Meeting to Review the Operation of the Hague 

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction held 18-21 January 1993”, disponível em: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction, acessado em 30 de 

novembro de 2016). 
363 Regulamento nº 2201/2003 do Conselho Europeu (“Bruxelas II-A”), relativo à competência, ao 

reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental, 

de 27 de novembro de 2003. Dispõe o Artigo 11: “2. Ao aplicar os artigos 12.o e 13.o da Convenção da Haia 

de 1980, deve-se providenciar no sentido de que a criança tenha a oportunidade de ser ouvida durante o 

processo, excepto se tal for considerado inadequado em função da sua idade ou grau de maturidade”; e 5. O 

tribunal não pode recusar o regresso da criança se a pessoa que o requereu não tiver tido oportunidade de ser 

ouvida”. 
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Inicialmente, cabe lembrar que o mecanismo convencional não se aplica quando a 

criança já alcançou a idade de dezesseis anos (artigo 4) ou quando houve sua transferência 

para outra jurisdição (parágrafo terceiro do artigo 12) – em se tratando de outro Estado 

contratante, surge a obrigação da Autoridade Central que recebeu o pedido de transmiti-lo o 

pedido à Autoridade Central deste outro Estado (artigo 8). 

Além disso, nos artigos 12, 13 e 20 da Convenção da Haia, é possível encontrar as 

chamadas “exceções ao retorno”, isto é, hipóteses em que a Convenção autoriza a denegação 

do pedido de retorno imediato, ainda que verificada uma subtração nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 12. A autoridade competente para a análise do pedido de retorno deve 

atentar para a natureza excepcional dessas hipóteses, motivo pelo qual deve ser-lhes dada 

uma interpretação restrita quando de sua aplicação.364  

As exceções ao retorno não limitam o poder da autoridade de ordenar o retorno (no 

sentido do artigo 18), de modo que sua aplicação é sempre uma discricionariedade. Por isso, 

mesmo que uma exceção seja cabível em um caso concreto, isto não impõe à autoridade um 

dever de aplicá-la, e consequentemente de denegar o pedido de retorno.365 A forma pela qual 

essa discricionariedade pode exercida pode ter como base, além dos objetivos da Convenção 

da Haia de 1980 e do melhor interesse da criança, aspectos como as peculiaridades do caso 

concreto, a cortesia internacional entre os Estados envolvidos e o respeito mútuo pelos 

procedimentos existentes em suas respectivas jurisdições.366 

A autoridade competente para decidir sobre o retorno pode denegar o pedido 

cooperacional na hipótese prevista no segundo parágrafo do artigo 12 da Convenção da Haia 

de 1980, referente à adaptação da criança ao meio encontrado no Estado de refúgio. Na 

verdade, o que o artigo 12.2 faz é estender indefinidamente o limite temporal do dever de 

determinação do retorno, salvo “quando for provado que a criança já se encontra integrada 

                                                 
364 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 434-345. 
365 Nesse sentido, entendeu a Segunda Turma do STJ: “A presunção de retorno da criança não é absoluta, mas 

o ônus da prova da existência de exceção que justifique a permanência do infante incumbe à pessoa física, à 

instituição ou ao organismo que se opuser ao seu retorno. Ademais, uma vez provada a existência de exceção, 

o julgador ou a autoridade tem a discricionariedade de formar seu convencimento no sentido do retorno ou da 

permanência da criança” (Recurso Especial 1351325/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgamento de 

10/12/2013, publicado em 16/12/2013). 
366 MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Exceptions to Return: Discretionary Nature of Article 13”. Case 

Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso em 09/08/2016. 
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no seu novo meio”. Essa hipótese só é aplicável quando ultrapassado o período de um ano a 

contar da ocorrência da subtração até o ajuizamento do pedido.367 

De acordo com o “princípio da suspensão equitativa do prazo de prescrição” 

(“equitable tooling”),368 a contagem do período só deve ser iniciada com a efetiva 

localização da criança, já que, de outra forma, o responsável pela abdução seria incentivado 

a manter seu paradeiro desconhecido por mais de um ano. Trata-se de interpretação que 

aproxima o dispositivo da solução dada pelo artigo 14 da Convenção Interamericana de 

1989.369 Nos casos de retenção, o prazo é contato a partir da data na qual a criança deveria 

ter sido devolvida ao titular do direito de guarda.370 

A verificação da integração da criança ao seu novo ambiente exige a análise de 

diversos elementos sociais e psicológicos, o que implica necessariamente em um 

procedimento menos ágil que o “retorno imediato” previsto no primeiro parágrafo do artigo 

12. No Recurso Especial nº 1351325/RJ, a celeridade com que o genitor abandonado iniciou 

os procedimentos convencionais tendentes ao retorno levou o Superior Tribunal de Justiça a 

decidir pela desnecessidade da produção da prova pericial.371 Já no Recurso Especial 

1293800/MG, constatando que a ação foi proposta após o prazo de um ano, o STJ manteve 

                                                 
367 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 433-436 e 459. 
368 MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Exceptions to Return: Settlement of the child: Commencement of 

Convention Proceedings: Equitable Tolling”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso 

em 11/08/2016. 
369 Artigo 14 da Convenção Interamericana de 1989: 

“Os procedimentos previstos nesta Convenção deverão se iniciados dentro do prazo de um ano civil, contado 

a partir da data em que o menor tiver sido transportado ou retido ilegalmente. 

No caso de menor cujo paradeiro for desconhecido, o prazo será contado a partir do momento em que for 

precisa e efetivamente localizado. 

A título excepcional, o vencimento o prazo de um ano não impede que se aceda à solicitação de restituição se, 

na opinião da autoridade requerida, as circunstâncias do caso o justificarem, a menos que fique demonstrado 

que o menor se adaptou ao seu novo ambiente.” 
370 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 458-459. Peter McEleavy e Aude Fiorini notam que 

diferentes posições foram adotadas pelas autoridades internas dos Estados contratantes sobre se o episódio de 

retenção é iniciado no momento em que o indivíduo abdutor se recusa a devolver a criança ou no momento em 

que o indivíduo abandonado toma conhecimento da intenção daquele primeiro de não devolvê-la 

(MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Aims & Scope of the Convention: Commencement of 

Removal/Retention”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso em 06/08/2016). 
371 Recurso Especial 1351325/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgamento de 10/12/2013, publicado em 

16/12/2013. 
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a denegação do pedido de retorno com base em estudo psicológico que verificava a 

integração da criança ao seu novo meio.372 

 Peter McEleavy e Aude Fiorini destacam que, ainda que não seja possível identificar 

uniformidade na interpretação nos Estados contratantes do conceito de integração da criança 

ao seu novo meio, as autoridades internas exigem uma comprovação mais robusta dessa 

integração quando usam os objetivos convencionais como parâmetros para a sua 

interpretação. De modo geral, evita-se reconhecer a integração da criança nos casos em que 

o paradeiro da criança era desconhecido, mesmo que sua descoberta tenha ocorrido anos 

após a transferência.373 

No Recurso Especial nº 1214408/RJ, o STJ reconheceu expressamente a 

inaplicabilidade da circunstância de a criança já se achar integrada no seu novo meio como 

hipótese de exceção quando o pedido de retorno tiver sido formulado a menos de um ano do 

episódio de subtração.374 Contrasta com esse entendimento a decisão proferida pelo STJ no 

Recurso Especial nº 12339777/PE, em que, mesmo sem que tivesse decorrido o período de 

ano, considerou que as constatações feitas em perícia psicológica indicavam “nas suas 

entrelinhas, que a criança já estava integrada ao novo meio”, e exigiu-se a realização de nova 

perícia.375 No âmbito dos Tribunais Regionais Federais, também é possível encontrar 

decisões em que a referida exceção ao retorno é aplicada sem que seja analisada a 

necessidade de decurso do prazo exigido pelo dispositivo convencional.376 

                                                 
372 Recurso Especial 1293800/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 28/05/2013, publicado em 

05/062013. 
373 MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Exceptions to Return: Settlement of the child”. Case Law Analysis. 

Disponível em: www.incadat.com, acesso em 11/08/2016. 
374 Recurso Especial 1214408/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento de 23/06/2015, publicado em 

05/08/2015. 
375 Recurso Especial 12339777/PE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgamento de 12/04/2012, decisão de 

19/04/2012. Esse mesmo posicionamento de desconsideração do requisito temporal da exceção prevista no 

artigo 12.2 da Convenção da Haia de 1980 já havia sido externado pelo STJ em sede de Recurso Especial 

tratando de famoso caso de pedido de retorno formulado por pai norte-americano (Recurso Especial 900262/RJ, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, julgamento de 21/06/2007, publicado em 08/11/2007). 
376 Nesse sentido: TRF-3, Apelação Cível nº 2013.61.04.006030-1/SP, Rel. Des. Hélio Nogueira, julgamento 

em 16/02/2015, publicado em 04/03/2016; TRF-1, Apelação Cível 2008.38.00.000336-4/MG, Des. Federal 

Jirair Aram Meguerian, julgamento em 07/04/2014, publicado em 25/04/2014; TRF-1, Apelação Cível nº 

0006387-21.2010.4.01.3814/MG, Rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, julgamento em 07/04/2014, 

publicado em 25/04/2014; TRF-5, Apelação Cível nº 0011731-44.2012.4.05.8100/CE, Rel. Des. Francisco 

Cavalcanti, julgamento em 10/10/2013, publicado em 17/10/2013; TRF-1, Apelação Cível nº 

2007.38.00.019520-7/MG, Rel. David Wilson de Abreu Pardo, julgamento em 17/11/2010; publicado em 

26/11/2010. 
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A menção à integração da criança ao seu novo meio sem a devida consideração do 

prazo de um ano previsto no artigo 12 - ou, mais grave, com a rejeição desse limite temporal 

– colide frontalmente com uma interpretação internacionalista do dispositivo convencional, 

atenta aos objetivos da Convenção. Isso porque, como visto, a consideração dos elementos 

sociais e psicológicos envolvivos implicam necessariamente em um procedimento menos 

ágil, obstando o retorno imediato da criança e facilitando a consolidação da situação de 

subtração. 

Em relação ao artigo 13 da Convenção da Haia de 1980,377 sua parte inicial deixa 

claro que cabe à parte que contesta o pedido de retorno – seja ela responsável pelo episódio 

de subtração ou não – o ônus probatório a respeito da existência de alguma das hipóteses 

nele elencadas.378  

As hipóteses da alínea “a” do dispositivo questionam a própria natureza ilícita da 

transferência ou retenção da criança. A primeira parte da referida alínea diz respeito à 

hipótese de inexistência de exercício efetivo da guarda no momento do episódio de 

subtração. Essa exceção deve ser interpretada em conexão com a alínea “b” do artigo 3 da 

Convenção, de modo que, para sua aplicação, o não exercício do direito de guarda não pode 

derivar da própria subtração. Como explica Elisa Pérez-Vera, o “exercício efetivo” está 

relacionado ao fato de o detentor do direito de guarda ter a criança “aos seus cuidados”, o 

que pode ser constatado mesmo se a criança e o detentor da guarda não habitarem o mesmo 

                                                 
377 Artigo 13: 

“Sem prejuízo das disposições contidas no Artigo anterior, a autoridade judicial ou administrativa do Estado 

requerido não é obrigada a ordenar o retomo da criança se a pessoa, instiuição ou organismo que se oponha a 

seu retomo provar: 

a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da crinaça não exercia efetivamente 

o direito de guarda na época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou concordado 

posteriormente com esta transferência ou retenção; ou 

b) que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem fisica ou psíquica, 

ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável. 

A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o e retorno da criança se verificar 

que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já idade e grau de maturidade tais que seja apropriado levar em 

consideração as suas opiniões sobre o assunto. 

Ao apreciar as circunstâncias referidas neste Artigo, as autoridades judiciais ou administrativas deverão tomar 

em consideração as informações relativas à sittuação social da criança fomecidas pela Autoridade Central ou 

por qualquer outra autoridade competente do Estado de residência habitual da criança.” 
378 Explica Pérez-Vera que, ao adotar a máxima de que quem alega um fato deve prová-lo, a Convenção busca 

colocar o genitor abandonado em posição de equilíbrio em relação ao abdutor que, ao menos em teoria, 

escolheu o foro que lhe pareceu mais conveniente. CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO 

INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, 

p. 460. 
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local (como nos casos de estada para estudos, problemas de saúde etc.).379 O Manual de 

Aplicação da Justiça Federal reconhece o não exercício efetivo da guarda pelo requerente 

quando fica constatado o “abandono físico e emocional” da criança.380 

A Convenção da Haia de 1980 expressamente prevê, dentre os “direitos relativos aos 

cuidados com a pessoa da criança”,381 o de “decidir sobre o lugar de sua residência”. Na 

grande maioria dos Estados contratantes, esse direito é interpretado de forma a conferir, ao 

genitor ao qual não foi conferido o instituto nacional da guarda/custódia, o chamado “direito 

de veto”, ou seja, o direito de proibir a transferência da criança para fora de seu Estado de 

residência habitual. Em Neulinger e Shuruk vs. Suíça (2009), a Corte Europeia de Direitos 

Humanos tratou de caso em que a mãe levou a criança de Israel para a Suíça sem a 

autorização do pai, quando havia decisão prévia que atribuía a “guarda” da criança à mãe e 

o direito de visita ao pai. A Corte entendeu que, apesar de a “guarda” ter sido atribuída à 

mãe, ambos os genitores exerciam conjuntamente o direito de determinar o local de 

residência da criança, de modo que sua transferência para outra jurisdição havia sido 

ilícita.382  

Embora essa interpretação pareça a mais adequada aos objetivos convencionais, não 

parece ter sido plenamente assimilada pela jurisprudência nacional. Na Apelação nº 

2007.34.00.044141-0/DF, o TRF-1 entendeu que a transferência da criança não autorizada 

por um dos genitores não havia violado seu direito de guarda, por haver decisão na Austrália, 

Estado de residência habitual da criança, conferindo a “guarda” da criança exclusivamente 

à genitora abdutora.383 Ocorre que o direito australiano atribui a ambos os genitores a 

“responsabilidade parental”, que abrange o direito de participar da determinação do local de 

residência da criança, e por isso se enquadra no conceito de “direito de guarda” previsto na 

Convenção da Haia de 1980.384 

                                                 
379 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 461. 
380 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 42. 
381 Como pontua Elisa Pérez-Vera, o texto convencional, ao deixar de lado as formas possíveis de proteger a 

propriedade da criança, acaba dotando um conceito mais restrito do que o de “proteção de menores” previsto 

na Convenção da Haia de 1961 (CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. 

Rapport explicatif de Mlle Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 452). 
382 “Neulinger and Shuruk v. Switzerland (Application No 41615/07)”, decidido em 8 de janeiro de 2009, 

confirmado pelo Grand Chamber em 6 de julho de 2010. 
383 Apelação/Reexame Necessário nº 2007.34.00.044141-0/DF, Rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, 

julgamento em 18/07/2011, publicado em 29/07/2011. 
384 Conforme os itens 61B e 61C do Family Law Act australiano, de 1975. 
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Na Apelação/Reexame Necessário nº 2008.82.00.009921-9/PB, mesmo 

reconhecendo expressamente a ilicitude da transferência da criança para o Brasil, por conta 

da inexistência de autorização paterna, entendeu-se por maioria que não havia ocorrido 

violação do direito de guarda, já que havia decisão judicial assegurando ao genitor tão 

somente o direito de visita, e que não era possível depreender desse direito o de decidir onde 

o filho deveria residir.385 

Por sua vez, a segunda parte da alínea “a” trata dos casos em que o requerente 

detentor da guarda manifestou sua concordância, prévia ou posterior, com a transferência 

contestada por meio do mecanismo convencional, o que atesta contra a boa-fé do pedido de 

retorno, transformando-o em um instrumento de negociação.386 Na prática dos Estados 

contratantes, o consentimento do requerente, na maioria das vezes, é considerado em 

conexão com a alínea “a” do parágrafo primeiro do artigo 13, ainda que, em alguns casos, 

tenha sido considerado em conexão com o artigo 3 da Convenção, interpretado como 

impedimento à própria natureza ilícita da transferência ou retenção.387  

O consentimento pode ser expresso ou tácito,388 e a estada a que se refere pode ser 

permanente ou não. Todavia, deve ser consistente, sendo necessária uma avaliação subjetiva 

sobre seu conteúdo. O mero transcurso do tempo, por exemplo, não deve ser admitido como 

presunção de concordância do genitor abandonado.389 Na Apelação Cível 

2007.33.00.013167-3, entendeu-se que a procura de trabalho pelo pai no Brasil era indício 

de concordância com a mudança não autorizada do Estado de residência habitual da criança, 

suficiente para ensejar a aplicação da referida exceção.390 

                                                 
385 TRF-5, Apelação/Reexame Necessário nº 2008.82.00.009921-9/PB, Rel. Des. Carolina Souza Malta, 

julgamento em 16/03/2010, publicado em 15/04/2010. 
386 

 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa 

Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 461. 
387 MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Exceptions to Return: Consent: Classifying Consent”. Case Law 

Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso em 10/08/2016. 
388 Peter McEleavy e Aude Fiorini percebem uma tendência de resistência das autoridades internas dos Estados 

contratantes em reconhecer o consentimento tácito quando o requerente inicialmente havia buscado o retorno 

voluntário da criança ou a reconciliação com o responsável pela subtração (MCELEAVY, Peter; FIORINI, 

Aude. “Exceptions to Return: Acquiesncence”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso 

em 10/08/2016). 
389 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 43. 
390 TRF-1, Apelação Cível 2007.33.00.013167-3, Rel. Des. Jirair Aram Meguerian, julgamento em 14/03/2011, 

publicado em 20/03/2011. 
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A alínea “b” do primeiro parágrafo do artigo 13 da Convenção da Haia de 1980 se 

refere às condições às quais a criança será submetida quando devolvida, e admite que o 

pedido de retorno seja denegado para que ela não seja exposta a “perigos de ordem física ou 

psíquica” ou a “situação intolerável”.391 O Manual de Aplicação da Justiça Federal afirma 

que a interpretação do que é o risco de dano físico-psíquico ou a situação intolerável não 

precisa ser restrita ao ponto de estar necessariamente vinculada a uma situação de convulsão 

no país, como guerra civil ou catástrofe ambiental, e reconhece sua aplicabilidade quando a 

criança for exposta à prostituição, ao uso de drogas ou ao abuso de bebidas, ou a um ambiente 

social de atividades ilícitas, como tráfico de drogas e assaltos. Sua comprovação tende a se 

dar pela prova testemunhal.392 

Tratando desta exceção, a Corte Europeia de Direitos Humanos costuma reiterar sua 

natureza excepcional, ainda que tenha se mostrado preocupada com a profundidade com que 

as peculiaridades da situação familiar e os interesses dos indivíduos envolvidos no caso 

concreto foram analisadas pelas autoridades domésticas, dentro de sua margem de 

apreciação. Nesse sentido, no caso Neulinger e Shuruk vs. Suíça, a Corte entendeu que a 

análise do pedido de retorno da criança deve considerar “a solidez de seus laços sociais, 

culturais e familiares tanto com o Estado de refúgio como com o Estado de retorno”.393 Em 

X. vs. Letônia, afirmou-se que somente situações “além do que uma criança possa 

razoavelmente suportar” devem ser consideradas sob a ótica da referida exceção ao retorno, 

o que não abrange “todas as inconveniências necessariamente relacionadas à experiência do 

retorno”.394 

                                                 
391 Durante as negociações da Convenção da Haia de 1980, foram rejeitadas algumas propostas de que, neste 

dispositivo, houvesse previsão expressa no sentido de que o prejuízo às perspectivas econômicas ou 

educacionais da criança não devem servir como base para que essa exceção seja invocada. Todavia, Pérez-

Vera alerta que a rejeição dessas propostas não significa que sua interpretação deva ser menos restrita 

(CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle Elisa 

Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 461). 
392 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 43-44. 
393 “Neulinger and Shuruk v. Switzerland (Application No 41615/07)”, decidido em 08/012009, confirmado 

pelo Grand Chamber em 06/07/2010. 
394 No caso, prevaleceu o entendimento majoritário de que a recusa do tribunal nacional em analisar prova 

pericial psicológica apresentada pela genitora abdutora para embasar alegação de grave risco à criança no 

retorno; todavia, os oito juízes dissidentes pontuaram que o tribunal não deixou de considerar a prova, tanto 

que enfatizou que o documento em questão tratava apenas da questão da separação da criança de sua genitora, 

assunto atrelado ao mérito do direito de guarda e que, portanto, deveria ser analisado pelas autoridades do 

Estado de residência habitual (“X. v. Latvia (Application No. 27853/09)”, decidido em 26/11/2013). 
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Na hipótese de o genitor abdutor ser o principal responsável pelos cuidados com a 

criança, deve ser analisada com cautela a recusa ou a impossibilidade deste genitor em não 

acompanhar a criança em seu retorno, já que devem ser considerados os aspectos negativos 

dessa separação para a criança. Na Apelação Cível nº 2007.33.00.013167-3/BA, o risco de 

adoção de medidas criminais contra a genitora no retorno foi considerado para a aplicação 

da exceção ao retorno prevista no artigo 13, “b”, da Convenção da Haia de 1980.395 Todavia, 

a consideração do risco de separação da criança de seu genitor abdutor, por si só, como uma 

“situação intolerável” esvazia os objetivos convencionais,396 entendimento que encontra 

lastro na jurisprudência internacional. 

No caso Maumousseau e Washington vs. França, a Corte Europeia de Direitos 

Humanos entendeu  que a exceção prevista no artigo 13.1, “b” da Convenção da Haia de 

1980 não deve ser considerada simplesmente com base no risco de separação da criança de 

seu genitor, o que esvaziaria os objetivos convencionais.397 Em Lipkowsky e McCormack 

vs. Alemanha, a Corte Europeia afirmou que não deve ser descartada a imposição de sanções 

ao genitor abdutor para que cumpra uma ordem de acompanhar a criança de volta a seu 

Estado de residência habitual.398 Em MR e LR vs. Estônia, entendeu-se que não cabia àquela 

Corte avaliar a probabilidade de prisão ou detenção da genitora abdutora em caso de retorno 

ao Estado de residência habitual, que já havia sido analisada pelo tribunal nacional.399  

Já em Neulinger e Shuruk vs. Suíça, diante da excepcionalidade do caso, em que foi 

considerado o risco de que o genitor abandonado, integrante de facção ultra ortodoxa do 

judaísmo, levasse a criança para comunidade da seita no exterior, entendeu-se que o retorno 

da criança ao seu Estado de residência habitual só seria aceitável se acompanhada pela 

genitora abdutora. A Corte determinou que o interesse dos genitores em manter contato 

regular com a criança é sempre um fator a ser considerado, mesmo que o melhor interesse 

da criança venha a prevalecer .400 E no caso B. vs. Bélgica, a existência de decisão no Estado 

de residência habitual determinando a prisão da genitora abdutora e concedendo a guarda 

                                                 
395 TRF-1, Apelação Cível nº 2007.33.00.013167-3/BA, Rel. Des. Jirair Aram Meguerian, julgamento em 

14/03/2011, publicado em 20/03/2011. 
396 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 44. 
397 “Maumousseau and Washington v. France (Application No 39388/05)”, decidido em 06/12/2007. 
398 “Lipkowsky and McCormack v. Germany (Application No 26755/10)”, decidido em 11/01/2011. 
399 “MR and LR v. Estonia (Application No 13420/12)”, decidido em 15/05/2012. 
400“Neulinger and Shuruk v. Switzerland (Application No 41615/07)”, decidido em 08/012009, confirmado 

pelo Grand Chamber em 06/07/2010.  
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unilateral ao genitor abandonado levou a Corte Europeia a decidir que o tribunal nacional 

deveria ter considerado a impossibilidade do retorno da genitora quando da decisão sobre o 

retorno.401 

A exceção ao retorno prevista na alínea “b” do artigo 13 da Convenção da Haia é a 

mais utilizada pelas autoridades judiciais brasileiras como fundamento para a denegação do 

retorno. É frequente na jurisprudência pátria que a exceção referente ao risco grave à criança 

seja invocada quando é verificada a adaptação da criança ao novo meio, diante da 

possibilidade de danos emocionais para a criança por conta do retorno, ainda que esse fator 

corresponda a uma outra hipótese de exceção ao retorno, prevista no parágrafo segundo do 

artigo 12 da Convenção da Haia de 1980. Nesse sentido, na Apelação Cível nº 

2009.38.00.020164-3/MG, o TRF-1 reconheceu a inaplicabilidade do artigo 12 da 

Convenção, mas ainda assim aceitou a adaptação da criança ao novo meio social como 

fundamento à denegação do retorno, diante da possibilidade de “prejuízos de ordem 

emocional”, com base no artigo 13, “b”, sendo expresso ao negar-lhe uma interpretação 

restrita.402 Outras vezes, ambas as hipóteses convencionais (artigos 12.2 e 13, “b”) são 

aplicadas conjuntamente, sem maior consideração a respeito das particularidades das 

situações que cada uma dessas exceções pretende abrigar.403  

Em contraposição, é possível encontrar na jurisprudência brasileira manifestações 

em defesa da aplicação restrita e discricionária do dispositivo convencional, o que deve ser 

considerado uma intepretação mais atenta aos objetivos da Convenção da Haia de 1980 e 

aos parâmetros hermenêuticos internacionais existentes. O acórdão da Apelação Cível nº 

2008.51.10.004697-3, reconhecendo que a transferência ilícita havia ocorrido dentro do 

                                                 
401 “B. c. Belgique (Requête No 4320/11)”, decidido em 10/07/2012. 
402 TRF-1, Apelação Cível nº 2009.38.00.020164-3/MG, Rel. Des. Jirair Aram Meguerian, julgamento em 

14/09/2015, publicado em 06/10/2015. Nesse sentido, também: TRF-1, Apelação Cível nº 2005.43.00.002940-

4/TO, Rel. Des. Carlos Moreira Alves, julgamento em 13/12/2010, publicado em 16/12/2010. Vale lembrar 

que o STJ já havia reconhecido a adaptação da criança no Estágio de refúgio e o consequente abalo emocional 

que o retorno representaria como risco grave à criança no Recurso Especial nº 900.262/RJ (Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgamento de 21/06/2007, publicado em 08/11/2007). 
403 Nesse sentido, pode-se citar: TRF-3, Apelação/Reexame Necessário nº 2010.61.00.016040-0/SP, Rel. Des. 

Souza Ribeiro, julgamento em 17/05/2016, publicado em 25/05/2016; TRF-3, Apelação Cível nº 

2013.61.04.006030-1/SP, Rel. Des. Hélio Nogueira, julgamento em 16/02/2016, publicado em 04/03/2016; 

TRF-1, Apelação Cível nº 2008.38.00.000336-4/MG, Des. Federal Jirair Aram Meguerian, julgamento em 

07/04/2014, publicado em 25/04/2014; TRF-1, Apelação Cível nº 0006387-21.2010.4.01.3814/MG, Rel. Des. 

Federal Jirair Aram Meguerian, julgamento em 07/04/2014, publicado em 25/04/2014; TRF-5, Apelação Cível 

nº 0011731-44.2012.4.05.8100/CE, Rel. Des. Francisco Cavalcanti, julgamento em 10/10/2013, publicado em 

17/10/2013; TRF-1, Apelação Cível nº 2007.33.00.013167-3/BA, Rel. Des. Jirair Aram Meguerian, julgamento 

em 14/03/2011, publicado em 20/03/2011; TRF-1, Apelação Cível nº 2007.38.00.019520-7/MG, Rel. David 

Wilson de Abreu Pardo, julgamento em 17/11/2010; publicado em 26/11/2010. 
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prazo estabelecido pelo artigo 12, foi taxativo ao rejeitar que a adaptação da criança ao novo 

meio ou o eventual impacto psicológico decorrente do rompimento dos vínculos ali 

estabelecidos servissem de obstáculo à determinação do retorno, permitindo a perpetuação 

da situação de ilegalidade.404 No mesmo sentido, o seguinte entendimento prevaleceu (por 

maioria) nos Embargos Infringentes em Apelação Cível nº 2010.51.01015454-4: 

“Viola flagrantemente a Convenção a tese de que o simples fato de 

uma criança, há três anos, não conviver com o pai, estar morando 

com a mãe num outro país representaria ‘perigo de ordem psíquica’ 

sua restituição, pois seria a consagração da ilegalidade, a premiação 

do sequestrador, o repúdio ao compromisso internacional, além de 

ser falso o argumento, já que ‘o retorno da criança ao país de 

residência habitual pode ser efetuado sob a supervisão materna, para 

que a situação da menor seja apreciada pelo juiz natural’.”405 

 

Vale trazer ainda trecho do julgado na Apelação Cível 2011.61.00.000491-0/SP, 

tratando de pedido de retorno de criança de quatro anos de idade para o Chile:  

A alegação de que a criança não pode ficar sem mãe em idade tão tenra, 

sob pena de danos físicos e psicológicos, é argumento que deve ser 

sopesado pela autoridade judiciária que decidir sobre a guarda da criança, 

e deve portanto ser formulada perante a autoridade chilena, foro com 

competência para decidir sobre a questão, e não nestes autos, em que se 

decide somente sobre a licitude ou ilicitude da sua permanência no Brasil, 

e eventual repatriação. [...] A exceção prevista no art. 13, "b", deve ser 

interpretada restritivamente, sob pena de tornar letra morta a Convenção, 

pois inegável que a de separação dos pais tem como decorrência quase que 

inevitável prejuízos para os filhos que com eles convivem. Em outras 

palavras, o risco grave de perigos de ordem física ou psíquica a que alude 

o dispositivo não pode ser interpretado para alcançar os praticamente 

inevitáveis inconvenientes de ordem psíquica decorrentes da própria 

separação dos pais e da repatriação.406 

 

E na Apelação Cível 2008.61.23.001923-7/SP: 

“Frise-se que eventuais impactos negativos decorrentes do retorno da 

criança àquele país, bem como dificuldades de adaptação podem ocorrer 

em qualquer situação de mudança, não ensejando, igualmente, a aplicação 

                                                 
404 , TRF-2, Apelação Cível nº 2008.51.10.004697-3, Rel. Des. Reis Friede, julgamento de 04/05/2011, 

publicado em 17/05/2011. 
405 TRF-2, Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 2010.51.01015454-4, Rel. Des. Luiz Paulo da Silva 

Araujo Filho, julgamento de 20/06/2013, publicado em 03/09/2013 (por maioria). 
406 TRF-3, Apelação Cível nº 2011.61.00.000491-0/SP, Rel. Silvia Rocha, julgamento de 02/10/2012, 

publicado em 11/10/2012. 
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da exceção prevista no aludido artigo 13 da Convenção de Haia, que deve 

ser interpretada de forma restrita”.407 

  

Na Apelação Cível nº 2007.33.00.013167-3/BA e na Remessa Ex Officio em Ação 

Cível nº 2011.51.01.000961-5/RJ, indícios de violência doméstica perpetrada pelo genitor 

abandonado foram admitidos como base para a utilização da exceção prevista no artigo 13, 

“b”, da Convenção da Haia de 1980.408 Já nos Embargos Infringentes em Apelação Cível nº 

2010.51.01015454-4, por maioria, a existência de uma ordem de afastamento contra o 

genitor abandonado em relação à genitora abdutora no Estado de residência habitual não foi 

considerada evidência suficiente de risco à criança.409 

O segundo parágrafo do artigo 13 trata de exceção ao retorno com base na opinião 

da própria criança, colocando-a como intérprete de seu próprio interesse quando já houver 

atingido idade e grau de maturidade suficientes.410 É imprescindível verificar se a objeção 

da criança foi ou não influenciada pelo genitor abdutor. Como não é estabelecido uma idade 

mínima para que a objeção da criança ao retorno seja considerada, a aplicação do referido 

dispositivo convencional acaba sendo significativamente influenciada pelas características 

do direito de família de cada Estado contratante.411 

O Manual de Aplicação da Justiça Federal ressalta a relevância dada pelo artigo 45, 

§2º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (o “Estatuto da Criança e do Adolescente”) ao 

consentimento do indivíduo maior de doze anos de idade (“adolescente”), em contraposição 

à de quem tem até doze anos incompletos (“criança”), nos procedimentos de adoção.412 No 

âmbito da União Europeia, o Regulamento Bruxelas II-A, no parágrafo segundo de seu artigo 

                                                 
407 TRF-3, Apelação Cível nº 2008.61.23.001923-7/SP, Rel. Des. Cecilia Mello, julgamento de 28/10/2014, 

publicado em 04/11/2014. 
408 TRF-1, Apelação Cível nº 2007.33.00.013167-3/BA, Rel. Des. Jirair Aram Meguerian, julgamento em 

14/03/2011, publicado em 20/03/2011; TRF-2, Remessa Ex Officio em Ação Cível nº 2011.51.01.000961-

5/RJ, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgamento em 13/05/2014, publicado em 23/05/2014. 
409 TRF-2, Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 2010.51.01015454-4, Rel. Des. Luiz Paulo da Silva 

Araujo Filho, julgamento de 20/06/2013, publicado em 03/09/2013 (por maioria). No mesmo sentido, na 

Apelação Cível nº 2008.51.10.004697-3, foram rejeitadas alegações de comportamento violento do genitor 

abandonado, quando havia no Estado de residência habitual registro ocorrência arquivado por falta de provas 

(TRF-2, Apelação Cível nº 2008.51.10.004697-3, Rel. Des. Reis Friede, julgamento de 04/05/2011, publicado 

em 17/05/2011). 
410 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 433. 
411 MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Exceptions to Return: Child's Objection: Requisite Age and Degree 

of Maturity”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso em 11/08/2016. 
412 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 43. 
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11º, determina que, na aplicação da Convenção da Haia de 1980, “deve-se providenciar no 

sentido de que a criança tenha a oportunidade de ser ouvida durante o processo, exceto se tal 

for considerado inadequado em função da sua idade ou grau de maturidade”.413 Em qualquer 

hipótese, a aplicação do artigo 13.2, tal como a das demais exceções ao retorno, deve ser 

encarada como discricionariedade da autoridade interna responsável por decidir sobre o 

retorno. 

O Superior Tribunal de Justiça lidou com essa hipótese de exceção ao retorno no 

Recurso Especial 1214408/RJ, apontando sua conexão com o artigo 12 da Convenção sobre 

os Direitos da Criança de 1989. No caso em questão, determinou-se a denegação do pedido 

de retorno com base na opinião da própria criança, de 13 anos, considerando ainda a cessação 

da aplicabilidade da Convenção da Haia de 1980 a seu irmão, que já havia completado 16 

anos.414  

Por fim, o artigo 20 da Convenção da Haia de 1980 admite exceção ao retorno quando 

sua incompatibilidade com o ordenamento interno do Estado requerido for tal que chegue a 

afrontar os direitos humanos e as liberdades fundamentais ali reconhecidos, qualquer que 

seja sua origem.415 O posicionamento do dispositivo ao final do capítulo referente ao retorno 

da criança reforça sua natureza excepcionalíssima.416 A aplicação desta hipótese, portanto, 

exige um alto grau de incompatibilidade com o ordenamento interno, maior do que as 

cláusulas tradicionais de ordem pública. O Manual de Aplicação da Justiça Federal indica a 

utilização desta hipótese de exceção quando não se permite ao genitor abdutor participar da 

discussão sobre o mérito do direito de guarda no Estado residência habitual – como pela 

                                                 
413 Regulamento nº 2201/2003 do Conselho Europeu (“Bruxelas II-A”), relativo à competência, ao 

reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental, 

de 27 de novembro de 2003. 
414 Recurso Especial 1214408/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento de 23/06/2015, publicado em 

05/08/2015. No mesmo sentido, o Recurso Especial 1196954/ES, Rel. Min. Humberto Martins, julgamento de 

25/02/2014, publicado em 13/03/2014. A questão da consideração da opinião da criança para denegação do 

retorno também foi tratada em: TRF1, Apelação nº 2009.38.13.007095-0, Rel. Des. João Batista Moreira, 

julgamento em 06/07/2015. 
415 Artigo 20: “O retomo da criança de acordo com as disposições contidas no Artigo 12° poderá ser recusado 

quando não for compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido com relação à proteção dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais.” 
416 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 433-436 e 461-462. 
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negativa de visto de entrada ou pelo risco de prisão, nos Estados que criminalizam a 

conduta.417  

A jurisprudência internacional relativa à aplicação da exceção prevista no artigo 20 

da Convenção é relativamente escassa, sendo rara sua aceitação como base para a denegação 

do retorno.418 No caso Eskinazi e Chelouche vs. Turquia, a Corte Europeia de Direitos 

Humanos entendeu que o retorno da criança e da genitora abdutora para Israel, de modo a 

submete-las a tribunais religiosos (as “cortes rabínicas”), não representaria uma violação de 

seus direitos humanos, sob a ótica das garantias processuais protegidas pelo parágrafo 

primeiro do artigo 6 da Convenção Europeia de Direitos Humanos.419 

 

3.3. EXECUÇÃO DA ORDEM DE RETORNO 

Quando a autoridade interna não for capaz de obter seu cumprimento voluntário pelo 

responsável pela subtração, torna-se necessária a tomada de medidas coercitivas. A 

existência de instrumentos rápidos e efetivos para a execução das decisões é aspecto 

fundamental para a aplicação do mecanismo convencional, já que, com a demora no retorno, 

sua promoção pode acabar se tornando inadequada. Por isso, o capítulo do Guia de Boa 

Prática da Convenção da Haia de 1980 sobre a execução das ordens de retorno sugere que o 

ordenamento interno evite ou limite a imposição de condições para a utilização de medidas 

coercitivas, e que as autoridades escolham cuidadosamente as medidas apropriadas para a 

concretização do retorno.420 

Recentemente, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem dedicado atenção especial 

aos problemas encontrados pelos Estados europeus em tomar as medidas necessárias à 

execução das ordens de retorno tomadas com base na Convenção da Haia de 1980.421 Essa 

análise é feita sob a ótica da verificação de violações do direito do genitor abandonado ao 

respeito pela vida familiar, garantido pelo artigo 8 da Convenção Europeia de Direitos 

                                                 
417 SIFUENTES, Mônica; CALMON, Guilherme (Coord.). Manual de aplicação da Convenção da Haia de 

1980. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 44. 
418 SILBERMAN, Linda J. Co-operative efforts on behalf of children: the Hague Children’s Convention. 

Recueil des Cours v. 323, 2006, p.  375-376.  
419 “Eskinazi and Chelouche v. Turkey (Application No 14600/05)”, decidido em 06/12/2005. 
420 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Guide to Good Practice under 

the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Part IV - 

Enforcement. Family Law, 2010, p. 6, 8 e 21. 
421 MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Implementation & Application Issues: Procedural Matters: 

Enforcement of Return Orders”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, acesso em 12/08/2016. 
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Humanos, consubstanciado principalmente em uma obrigação dos Estados de velar pela 

reunião da criança com seus genitores. Todavia, essa obrigação não é tida pela Corte como 

absoluta, podendo haver a necessidade de tomada de medidas preparatórias ao retorno. A 

Corte Europeia reforça que o uso de medidas coercitivas e sanções na execução das ordens 

de retorno, embora não desejável, não deve ser descartado se houver um comportamento 

inadequado do responsável pela subtração. 

Nesse sentido, no caso Ignaccolo-Zenide vs. Romênia, o Estado de refúgio foi 

condenado pela incapacidade de execução de ordem de retorno, tendo sido considerado ainda 

o fato de ter sido proferida e confirmada uma decisão nacional conferindo a guarda das 

crianças ao genitor abdutor.422 Em Sylvester vs. Áustria, reconhecendo que uma mudança 

nas circunstâncias fáticas possa justificar a não execução de uma ordem de retorno, a Corte 

Europeia mesmo assim condenou o Estado de refúgio por não a executar em um prazo 

razoável.423 Nos casos H. N. vs. Polônia e Karadžic vs. Croácia, além da demora e 

inatividade injustificadas durante a fase de execução da ordem de retorno, o Estado de 

refúgio foi condenado ainda pela ausência de medidas efetivas para prevenir o ocultamento 

da criança pelo genitor abdutor.424 Em P. P. vs. Polônia, a Corte Europeia considerou 

também a incapacidade das autoridades internas de executar decisão sobre a visitação em 

prol do genitor abandonado.425  

Também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já teve a oportunidade de 

se manifestar sobre a execução de uma ordem de retorno. No caso X. e Z. vs. Argentina, 

uma decisão de tribunal argentino de segunda instância que determinou o retorno imediato 

da criança para seu Estado de residência habitual, quando ainda havia a possibilidade de 

recurso à Corte Suprema. A Comissão Interamericana entendeu que, na execução imediata 

da ordem de retorno, não houve violação por parte do Estado argentino às garantias judiciais 

ou os direitos familiares e da criança, protegidos pelos artigos 8, 17, 19 e 25 do Pacto de San 

José da Costa Rica.426 

                                                 
422 “Ignaccolo-Zenide v. Romania (no. 31679/96)”, decidido em 25/01/2000. 
423 “Sylvester v. Austria, (nos. 36812/97 and 40104/98)”, decidido em 24/04/2003. 
424 “H.N. v. Poland”, decidido em 13/09/2005, e “Karadžic v. Croatia (Application no. 35030/04)”, decidido 

em 15/12/2005. 
425 “P.P. v. Poland (Application no. 8677/03)”, decidido em 08/01/2008. 
426 “Case 11.676 "X" and "Z" / Argentina (Report nº 71/00)”, decidido em 10/03/2000. 
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A Convenção da Haia de 1980 não determina que a criança seja entregue ao 

requerente, sendo possível que ela continue sob os cuidados do responsável pela subtração 

após o retorno, até que seja proferida uma decisão definitiva sobre o direito de guarda.427 

Além disso, não há previsão expressa do Estado de residência habitual como o local para o 

qual a criança deva ser devolvida, ainda que seu preâmbulo deixe claro ser essa a regra.428 

Elisa Pérez-Vera explica que a ausência de disposição convencional nesse sentido significa 

que a criança pode ser devolvida para onde quer que o requerente se encontre, na hipótese 

de ele não mais habitar no Estado onde a criança tinha residência habitual no momento 

imediatamente anterior à subtração, por conta das grandes dificuldades práticas que 

decorreriam da imposição de seu retorno àquele local.429 Contudo, na Remessa Ex Officio 

nº 2011.51.01.000961-5/RJ, sequer foi cogitada a possibilidade de devolução da criança para 

o genitor abandonado em seu novo Estado de residência – solução própria de uma 

interpretação internacionalista, atenta à orientação oferecida pelo Relatório Explicativo da 

Convenção da Haia de 1980 –, chegando-se a considerar, para a denegação do retorno, o 

suposto risco de que a criança fosse colocada em um abrigo governamental caso retornasse 

para seu Estado de residência habitual.430 

  

                                                 
427 Peter McEleavy e Aude Fiorini citam precedente em que tribunal australiano sugeriu que a criança e sua 

mãe retornassem para uma região da Nova Zelândia diversa daquela na qual viviam antes, a fim de evitar que 

elas fossem expostas a condutas violentas do pai requerente (MCELEAVY, Peter; FIORINI, Aude. “Article 

12 Return Mechanism: Return: Place of Return”. Case Law Analysis. Disponível em: www.incadat.com, 

acesso em 10/08/2016). 
428 O preâmbulo convencional afirma o desejo dos Estados contratantes de “estabelecer procedimentos que 

garantam o retorno imediato da criança ao Estado de sua residência habitual”. 
429 CONFERÊNCIA DA HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Rapport explicatif de Mlle 

Elisa Pérez-Vera. Secretariado Permanente, 1982, p. 444 e ss. 
430 TRF-2, Remessa Ex Officio em Ação Cível nº 2011.51.01.000961-5, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro 

Mendes, julgamento em 13/05/2014, publicado em 23/05/2014.  

http://www.incadat.com/
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CONCLUSÕES 

Percebe-se, nas sociedades ocidentais, uma regulação jurídica cada vez menos 

vinculada ao modelo patriarcal-matrimonial, e mais receptiva à pluralidade de modelos 

familiares existentes. A criança, por sua vez, abandona a posição de mero objeto do poder 

parental para ser reconhecida como pessoa em desenvolvimento, sujeito autônomo de 

direitos. Assim, chega-se ao conceito de criança como sendo uma pessoa que, em razão de 

sua pouca idade, pertence a um grupo socialmente diferenciado, considerado incapaz de fruir 

plenamente de seus direitos e, como tal, merecedor de proteção especial pelo ordenamento 

jurídico.  Os direitos da criança, além de garantir e protegê-la, têm por objetivo equalizar 

progressivamente sua situação jurídica, na medida em que ela se aproxima da condição de 

adulta. A prioridade almejada pelos direitos da criança se justifica pelas necessidades 

especiais e específicas decorrentes de sua condição de pessoa em desenvolvimento. 

O desenvolvimento da proteção jurídica da criança se deve, principalmente, ao 

reconhecimento de direitos especificamente voltados à sua proteção em instrumentos 

produzidos internacionalmente – parte integrante de um processo maior de progressivo 

reconhecimento dos direitos humanos – especialmente a partir da criação da Organização 

das Nações Unidas. Com o desenvolvimento tecnológico e a massificação do fluxo 

internacional de informações, de bens e de pessoas, percebeu-se um crescimento exponencial 

no número de relações jurídicas internacionalizadas, inclusive as de natureza familiar. 

Também a proteção jurídica da criança precisou se adaptar diante das novas ameaças que 

surgiram e ainda surgem nesse cenário. No seio das organizações internacionais, documentos 

internacionais buscaram uniformizar o tratamento dado ao tema da proteção da criança.  

Documentos considerados juridicamente não vinculantes, as Declarações de 1924 e 

1959 sobre os direitos das crianças exerceram inegável influência sobre instrumentos 

posteriores, como os Pactos Internacionais da ONU de 1966, as Convenções regionais de 

direitos humanos e, principalmente, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 

1989. Em diversas passagens, a Convenção reconhece na cooperação internacional, inclusive 

pela celebração de tratados, instrumento necessário à promoção de seus objetivos, como em 

seu artigo 11, pelo qual os Estados contratantes se comprometem a tomar medidas para 

combater a transferência ilegal de crianças para o exterior, assim como sua retenção ilícita 

fora de seu país. 
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O direito internacional privado, buscando solucionar os conflitos decorrentes de 

relações jurídicas plurilocalizadas, promove a circulação de direitos e obrigações entre os 

Estados, que aceitam que elementos provenientes de ordenamentos estrangeiros produzam 

efeitos em seus respectivos sistemas jurídicos. Todavia, o tradicional método conflitual de 

Savigny, fundado na soberania nacional e interessado em garantir previsibilidade e 

segurança jurídica às relações privadas, passou a ser criticado a partir do século XX por sua 

falta de preocupação com o resultado da aplicação de suas regras ao caso concreto, do que 

decorreu o processo de “materialização” do direito internacional privado, e a consolidação 

de seu pluralismo de métodos.  

Esse processo está intimamente relacionado à centralidade adquirida pelos direitos 

humanos nos ordenamentos jurídicos estatais e no direito internacional. Encontra-se 

referência aos direitos humanos em praticamente todos os instrumentos recentes de direito 

internacional privado, direta ou indiretamente. O pluralismo de métodos, com a recepção de 

regras materiais e flexíveis para orientar a aplicação do direito estrangeiro, serve para 

adequar o direito internacional privado à sua nova função de promoção dos direitos 

humanos. 

A superioridade exercida pelos direitos humanos nos ordenamentos jurídicos 

nacionais exige sua aplicabilidade integral, direta e imediata, inclusive quando da aplicação 

de regras de direito internacional privado. Contudo, esse critério comumente se mostra 

insuficiente, já que há sempre uma pluralidade de direitos humanos em jogo, muitas vezes 

em situação de colisão. Assim, a solução do conflito concreto acaba recaindo sob a 

discricionariedade do aplicador do direito. Além disso, o conteúdo e a interpretação recebida 

pelos direitos humanos em cada Estado podem variar enormemente. Disso tudo se conclui 

que a referência aos direitos humanos na aplicação do direito estrangeiro e exige parâmetros 

hermenêuticos bem definidos, que lhes garantam uma interpretação coerente e harmônica. 

Nesse desenvolvimento do direito internacional privado, ganhou força a cooperação 

jurídica internacional, na medida em que os Estados foram tomando consciência da crescente 

interdependência entre eles para a realização da justiça e a promoção de direitos em seus 

respectivos territórios, já que a realização do direito restrita aos sistemas jurídicos estatais 

não dá conta de solucionar os problemas da vida globalizada. O interesse dos Estados na 

formulação de regras e instituições de natureza cooperativa denota a substituição do 

tradicional direito internacional de coexistência, baseado nas relações de reciprocidade e 
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preocupado exclusivamente em garantir previsibilidade e estabilidade às relações 

interestatais, pelo direito internacional de cooperação, voltado à realização dos interesses 

comuns da sociedade internacional. 

A cooperação jurídica internacional compreende os mecanismos pelos quais um 

Estado solicite a realização de atos processuais ou pré-processuais que interessem à sua 

jurisdição no âmbito do território de outro Estado, por meio das instituições internas deste 

último. Os tratados representam a principal fonte internacional da cooperação jurídica 

internacional, sendo o Brasil signatário de inúmeros tratados cooperacionais. A celebração 

destes tratados representa uma restrição da tradicional “vontade soberana” dos Estados, 

constituindo, para estes, obrigações jurídicas de direito internacional, que garantem 

segurança jurídica às atividades desenvolvidas com base nesses instrumentos. 

A celebração de tratados de cooperação jurídica internacional compõe o processo de 

codificação do direito internacional privado, no qual a Conferência da Haia de Direito 

Internacional Privado se apresenta como organismo fundamental, enquanto fórum de 

discussão para os principais problemas relacionados às situações transnacionais, e sede da 

negociação e preparação de grande parte dos tratados voltados à solução desses problemas. 

A Conferência da Haia renunciou à ideia de uma unificação geral do direito internacional 

privado para desenvolver uma abordagem mais pragmática, com a elaboração de tratados 

voltados a aspectos específicos da disciplina, particularmente questões de cunho processual, 

como a cooperação jurídica entre os órgãos judiciários e administrativos dos Estados. 

A Conferência da Haia foi responsável pelo desenvolvimento de importantes 

mecanismos para a solução dos problemas encontrados para a efetiva proteção de crianças 

em situações transnacionais, principalmente após sua institucionalização como organização 

internacional permanente em 1955.Seu trabalho não se limita à negociação e elaboração das 

convenções: muitas delas têm sua aplicação prática acompanhada regularmente por 

Comissões Especiais, que elaboram recomendações com o intuito de uniformizar a 

interpretação das previsões convencionais e garantir sua eficácia. 

Além da evidente carga emocional atrelada aos conflitos familiares, a subtração 

internacional de crianças adquire complexidade adicional por envolver um conflito de 

culturas, valores e regras jurídicas. Na grande maioria dos casos, o Estado, unilateralmente, 

não é capaz de solucionar essas situações. Suas consequências vão muito além da 

impossibilidade de discussão da situação da criança pelo seu juiz natural, na medida em que 
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a relação da criança o genitor abandonado passa a estar sujeita também a barreiras 

geográficas, culturais e até mesmo psicológicas – como nos casos em que a criança é vítima 

de alienação parental. O responsável pela abdução ou retenção, em geral, o faz com o intuito 

de criar conexões artificiais de jurisdição internacional, a fim de obter, junto às autoridades 

do Estado no qual mantém a criança, uma decisão que lhe seja favorável sobre sua guarda, 

dando aparência de legalidade à situação. 

Nos trabalhos preparatórios da Convenção da Haia de 1980, ficou determinado que 

a jurisdição do Estado em que se encontrava o meio familiar e social habitual da criança é a 

melhor situada para decidir sobre o mérito de seu direito de guarda, e que, por isso, o 

principal objetivo do tratado deveria ser o retorno imediato da criança e a consequente 

restauração do status quo anterior ao episódio de transferência ou retenção. O retorno 

imediato da criança ao seu Estado de residência habitual, portanto, serve para impedir as 

consequências fáticas e jurídicas decorrentes da subtração, permitindo à criança ter sua 

situação jurídica determinada pelo juiz mais próximo de suas relações familiares e sociais, 

e, também, desencorajando novos episódios de transferência ou retenção. 

Se, por um lado, cabe à Constituição de cada Estado estabelecer o posicionamento 

hierárquico das normas de um tratado após sua incorporação ao direito interno, por outro 

lado, não pode o Estado invocar seu direito interno para justificar o inadimplemento das 

obrigações internacionalmente assumidas. Por isso, defende-se que os tratados 

cooperacionais recebam status privilegiado em relação à legislação infraconstitucional, com 

fundamento nos princípios estabelecidos no artigo 4º, inciso IX e parágrafo único, da 

Constituição Federal, responsáveis por abri-la ao direito internacional. 

A Convenção de Viena de 1969 determina que a interpretação de um tratado, seja no 

plano nacional ou no internacional, deve se dar conforme seu contexto e seu objetivo, sendo 

admissível o recurso a meios suplementares, como os travaux préparatoires. Em relação aos 

tratados cooperacionais, é problemática a verificação de sua compatibilidade com os direitos 

fundamentais reconhecidos no ordenamento interno. Embora a legislação não apresenta 

maiores balizas para orientar as autoridades internas nessa verificação, é imprescindível que 

os princípios constitucionais de cooperação e integração sejam utilizados como parâmetros 

para a interpretação de normas cooperacionais. 

Em relação à Convenção da Haia de 1980, os documentos publicados pela 

Conferência da Haia e as decisões proferidas por tribunais internacionais surgem como 
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possíveis ferramentas para uma interpretação internacionalista de suas normas. A 

Conferência da Haia publicou em 1982 o histórico de negociação e os documentos 

preliminares (os chamados “travaux préparatoires”) da Convenção, juntamente com o 

Relatório Explicativo preparado pela Prof.ª Elisa Pérez-Vera. Além disso, são realizadas 

reuniões regulares de acompanhamento da aplicação da Convenção, após as quais são 

preparados relatórios contendo conclusões e recomendações. Por fim, cabe destacar ainda a 

publicação, pela Conferência da Haia, dos capítulos do Guia de Boa Prática, direcionado a 

aspectos específicos da implementação da Convenção pelos Estados. A Conferência da Haia 

criou ainda o INCADAT, um banco de dados referente às principais decisões relativas à 

subtração internacional de crianças, e uma rede internacional de juízes, como canal de 

comunicação e cooperação entre as autoridades judiciais nacionais. 

Já a jurisprudência dos tribunais internacionais pode ser considerada sob a ótica da 

técnica do “diálogo das cortes”, possibilitando a comparação entre as experiências das 

autoridades internas dos Estados contratantes e, consequentemente, o aperfeiçoamento da 

interpretação dada às normas convencionais. Destacam-se em importância os processos de 

organização regional, em que a proximidade geográfica e/ou cultural facilita a integração 

jurídica e institucional.  O Tribunal de Justiça da União Europeia, a Corte Europeia de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos são exemplos de órgãos 

jurisdicionais instituídos no âmbito de sistemas de integração regional, e cuja competência, 

de alguma forma, alcança a aplicação da Convenção da Haia de 1980 pelos seus Estados 

contratantes. 

No Brasil, a União Federal detém legitimidade e interesse jurídico para ingressar em 

juízo com vistas ao cumprimento das obrigações convencionais, o que faz representada pela 

Advocacia-Geral da União, tendo como fundamentos: (i) seu interesse no cumprimento, pelo 

Estado brasileiro, de suas obrigações internacionais; e (ii) a circunstância de ser a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, órgão integrante da União e sem personalidade jurídica 

própria, a Autoridade Central designada para assuntos relacionados à Convenção da Haia de 

1980. Não obstante, permanece a legitimidade dos próprios interessados para, diretamente, 

proporem demanda tendente à determinação do retorno ou à organização do direito de visita. 

O mecanismo cooperacional estabelecido pela Convenção da Haia de 1980 é 

considerado um mecanismo “misto” porque impõe obrigações tanto para a Autoridade 

Central como para as demais autoridades internas envolvidas, administrativas ou judiciais. 
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No Brasil, é dos juízes federais a competência para processar e julgar ações de busca e 

apreensão propostas com base na Convenção da Haia de 1980, com vistas ao retorno da 

criança subtraída. Como medida concretizadora dos objetivos convencionais, em algumas 

das regiões em que a Justiça Federal é organizada já foram adotadas resoluções 

determinando a concentração de competência para o julgamento dessas demandas, em 

órgãos de primeira e segunda instância. 

A Convenção da Haia de 1980 veda a tomada de decisões sobre o mérito da guarda 

pelas autoridades internas do Estado de refúgio depois que o episódio de subtração já lhes 

tiver sido informado, manifestação do princípio implícito segundo o qual é das autoridades 

do Estado de residência habitual a competência para decidir sobre a situação jurídica da 

criança. Quando uma decisão tiver sido tomada ou for passível de reconhecimento no Estado 

de refúgio, esta não pode fundamentar por si só a recusa do retorno. 

Quando uma mesma situação fática relacionada a um episódio de subtração 

internacional de crianças é apresentada às Justiças Estadual e Federal – a primeira relativa 

ao mérito do direito de guarda, a última ao pedido de retorno – a solução mais afeita aos 

mandamentos convencionais parece ser o reconhecimento do pedido de retorno como 

questão prejudicial externa à apreciação do mérito dos direitos de guarda. Não há de se falar 

em ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, já que não há recusa ao 

direito subjetivo de ação, mas tão somente a suspensão do processo em trâmite no juízo 

estadual de família até que a ação de busca e apreensão seja apreciada no âmbito federal. 

Determinado o retorno da criança, caberá às autoridades do Estado de residência 

habitual decidir sobre sua situação jurídica; denegado o pleito cooperacional pleito, a questão 

deve ser remetida à Justiça Estadual, competente para tratar de assuntos relacionados ao 

direito de família.  No processamento do pedido de retorno, em relação aos direitos de guarda 

e visita, cabe ao juiz federal apenas a tomada de medidas de urgência, conforme o caso 

concreto. 

A comprovação da natureza ilícita da transferência ou retenção decorre de dois 

fatores: (i) a existência de um direito de guarda atribuído pelo Estado de residência habitual 

da criança e (ii) o efetivo exercício desse direito no momento da transferência ou retenção. 

A Convenção da Haia de 1980 pretende proteger a relação jurídica estabelecida pelo direito 

de guarda, qualquer que seja a forma pela qual esse direito é atribuído ou exercido pelo 

Estado em questão. O conceito convencional de direito de guarda é autônomo e não se 
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correlaciona diretamente com os conceitos previstos no direito interno dos Estados 

contratantes. Da atribuição do direito de guarda decorre uma presunção relativa a respeito 

de seu exercício efetivo, cabendo a quem conteste esse exercício o ônus da prova. 

Reserva apresentada pelo governo brasileiro ao texto convencional determina que os 

documentos estrangeiros juntados aos autos judiciais sejam acompanhados de tradução 

juramentada para o português, atendendo ao que dispunha o artigo 137 do antigo Código de 

Processo Civil. Todavia, o artigo 192, p. ú., do novo Código admite a junção aos autos de 

documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado de tradução para o 

português tramitada por via diplomática ou pela autoridade central. 

A Convenção exige das autoridades internas dos Estados contratantes a utilização 

dos procedimentos mais céleres disponíveis nos respectivos ordenamentos internos, 

inclusive pelo reconhecimento de status prioritário à tramitação dos pedidos de retorno e 

pela adoção de todas as medidas provisórias cabíveis conforme o caso. Por isso, a produção 

de provas deve ser limitada ao esclarecimento de questões específicas e cruciais do caso 

concreto. Contudo, o Manual de Aplicação da Justiça Federal recomenda à União que a 

produção imediata dessa prova já seja requerida em sua peça inicial, a fim de afastar a 

possibilidade de risco psicológico grave para a criança no retorno e subsidiar o requerimento 

da tutela antecipada. 

Em seus artigos 12, 13 e 20, a Convenção prevê as “exceções ao retorno”, hipóteses 

em que a autoridade interna responsável por decidir sobre o pedido de retorno fica autorizada 

a denegá-lo. Por conta de seu caráter excepcional, essas hipóteses devem receber uma 

interpretação restrita, e sua aplicação é sempre uma discricionariedade, já que não limitam 

o poder da autoridade de ordenar o retorno. 

A hipótese da adaptação da criança ao meio encontrado no Estado de refúgio só é 

aplicável quando ultrapassado o período de um ano desde a ocorrência da subtração até o 

ajuizamento do pedido, sendo que, em caso de ocultamento, a contagem desse prazo deve 

ser suspensa até que a criança seja efetivamente localizada. Sua verificação exige a análise 

de diversos elementos sociais e psicológicos. 

A inexistência de exercício efetivo da guarda no momento do episódio de subtração 

está relacionada aos cuidados em relação à criança, e deve ser analisada em conexão com a 

verificação da existência de direito de guarda a ser violado. A Convenção é expressa ao 

abrigar, em seu conceito de direito de guarda, o direito de decidir sobre o lugar de residência 
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da criança, ainda que o instituto jurídico reconhecido pela lei interna de um Estado 

contratante como “guarda” não o faça. 

A concordância prévia ou posterior do requerente detentor da guarda com a 

transferência ou retenção contestada se relaciona com a própria natureza ilícita da 

transferência ou retenção, e atesta contra a boa-fé do pedido de retorno, transformando-o em 

um instrumento de negociação. O consentimento pode ser expresso ou tácito, referente a 

estada permanente ou não, mas deve ser consistente, e exige uma avaliação subjetiva de seu 

conteúdo, não devendo ser presumido, por exemplo, do mero decurso do tempo. 

A exceção ao retorno mais utilizada para a contestação dos pedidos de retorno é a 

referente ao risco de exposição da criança a perigos de ordem física ou psíquica ou a situação 

intolerável. O Manual de Aplicação da Justiça Federal, embora recomende à União o 

requerimento da prova pericial psicológica para verificar a possibilidade de risco grave para 

a criança no retorno, afirma ser inconsistente e contrário aos objetivos da Convenção que a 

recusa ou impossibilidade de retorno do genitor abdutor junto com a criança seja considerada 

uma “situação intolerável”. 

Em diversas decisões, autoridades judiciais brasileiras admitiram aplicar a exceção 

referente ao risco psicológico grave ao verificar a adaptação da criança ao novo meio, ainda 

que essa situação corresponda a uma outra hipótese de exceção ao retorno. Outras vezes, 

ambas as hipóteses são aplicadas conjuntamente, sem maior consideração a respeito das 

particularidades que cada uma delas pretende abrigar. 

A oposição da criança ao retorno a coloca, quando já houver atingido idade e grau 

de maturidade suficientes, como intérprete de seu próprio interesse, sendo imprescindível 

verificar se houve interferência por parte do genitor abdutor. A determinação da idade 

mínima para que essa hipótese seja aplicada é influenciada pelas peculiaridades de cada 

ordenamento interno, cabendo lembrar que, no Brasil, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, tratando dos procedimentos de adoção, confere notável privilégio ao 

consentimento do indivíduo maior de doze anos de idade. 

Por fim, a hipótese de exceção ao retorno por incompatibilidade com o ordenamento 

interno do Estado requerido exige um alto grau de afronta aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais ali reconhecidos, maior do que as cláusulas tradicionais de ordem 

pública. O posicionamento do dispositivo ao final do capítulo referente ao retorno da criança 

reforça sua natureza excepcional.  
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Quando a autoridade interna não for capaz de obter seu cumprimento voluntário pelo 

responsável pela subtração, torna-se necessária a tomada de medidas coercitivas. A 

existência de instrumentos rápidos e efetivos para a execução das decisões é aspecto 

fundamental para a aplicação do mecanismo convencional, já que a demora no retorno pode 

torná-lo inadequado. É possível que a criança continue sob os cuidados do responsável pela 

subtração após o retorno, até que seja proferida uma decisão definitiva sobre o direito de 

guarda. Além disso, não é obrigatório que a criança retorne para seu Estado de residência 

habitual caso o requerente não mais o habite. 

É notável a evolução da jurisprudência nacional relativa aos pedidos de retorno desde 

a incorporação da Convenção da Haia de 1980, muito graças aos esforços da Autoridade 

Central e dos juízes de enlace para a educação e o treinamento das autoridades internas, 

assim como ao desenvolvimento da produção acadêmica e doutrinária. Ainda assim, a 

interpretação dos dispositivos convencionais pelas autoridades judiciais carece de 

sistematicidade, sobretudo por abrirem mão dos parâmetros hermenêuticos disponíveis para 

uma interpretação internacionalista, o que dá espaço para decisões contraditórias e para a 

denegação dos pedidos de retorno com fundamentos incompatíveis com os reais objetivos 

convencionais – a proteção do direito da criança à convivência familiar e o combate à 

subtração internacional de crianças – e com os princípios constitucionais de cooperação e 

integração. 
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