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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 aplicálas. 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

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

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
2
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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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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
170

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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