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Resumo na língua vernácula 

A presente pesquisa teve por objetivo central analisar o grau de compliance do Brasil, 

notadamente por meio da atuação do poder judiciário, com relação as determinações insculpidas 

pela Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças – internalizado 

no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n.º 3.413, de 14 de abril de 2000. 

Referida Convenção, por sua vez, concluída na Cidade de Haia em 1980, fincou as bases 

internacionais de resguarda e efetiva tutela da criança e do adolescente na seara internacional, 

criando mecanismos importantes para evitar o fenômeno da subtração ou retenção ilícita de 

menores, por qualquer dos pais, em local distinto daquele de sua residência habitual. 

 Para alcançar os resultados propostos, a pesquisa valeu-se de dois grandes métodos a 

saber: (i) empírico: mediante a análise de dezenas de processos judiciais, respectivas decisões, 

laudos psicológicos e demais componentes necessários para compreensão de como os 

magistrados brasileiros têm decidido; e (ii) teórico-normativo: procedeu-se a uma análise 

dedutiva, indutiva e dialética, pois a partir da normatização da Constituição Federal brasileira 

de 1988 e da Convenção da Haia de 1980 internalizada no Brasil por meio do Decreto n.º 3.413, 

de 14 de abril de 2000, essencialmente, foram elaborados artigos científicos abordando 

diferentes perspectivas sobre a atuação do poder judiciário para maximização do grau de 

compliance brasileiro. 

 Foram trabalhadas diversas hipóteses de estudo, decorrentes dos variados problemas de 

pesquisa levantados por meio das produções indigitadas, os quais, contudo, tiveram como 

parâmetro comum a análise da atuação do poder judiciário brasileiro no que tange ao 

cumprimento dos aspectos da Convenção da Haia de 1980. Pode-se resumir, portanto, que a 

problemática enfrentada na pesquisa está relacionada ao cumprimento (ou não) dos termos da 

Convenção da Haia de 1980, e que as respectivas hipóteses, ora negando ou afirmando tal 

cumprimento, foram devidamente respondidas pela pesquisa. 

 Ao fim, restou demonstrado que, conquanto se faça necessário criar novas mecanismos 

de maximização para o efetivo cumprimento dos termos da Convenção da Haia de 1980 – como 

por exemplo a criação de um procedimento judicial específico e mais ágil para tutelar tais 

demandas, sob pena de ineficácia das medidas exigidas pela normatização -, o poder judiciário 

brasileiro tem demonstrado relativo acerto no tratamento dos casos jungidos à sua apreciação. 

Vale dizer, mesmo com todos os problemas existentes na justiça brasileira (como morosidade, 



amplo número de demandas e existência de variados recursos no processo legal), é possível 

vislumbrar um esforço contínuo do Poder Judiciário na tutela dos direitos e garantias 

fundamentais previstos pela Convenção da Haia. 

O que a pesquisa demonstra, sobretudo diante da coerente atuação do Poder Judiciário 

em questões afetas à subtração ou retenção ilícita de crianças, é que a normatização da 

Convenção da Haia de 1980 no país precisa de importantes ajustes, os quais possibilitarão uma 

maximização na tutela da criança e do adolescente, nos termos objetivados pela seara 

internacional. 

 

  



Abstract 

 

 The present research had as its central objective to analyze the degree of compliance 

of Brazil, especially through the action of the judiciary, with respect to the determinations 

inscribed by the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction - 

internalized in the Brazilian legal system by Decree n. No. 3,413, of April 14, 2000. 

This Convention, concluded in the City of The Hague in 1980, established the 

international bases for safeguarding and effective protection of children and adolescents in the 

international arena, creating important mechanisms to prevent the phenomenon of illegal 

subtraction or retention of minors by any means, of parents in a place other than that of their 

habitual residence. 

 To achieve the proposed results, the research was based on two main methods: (i) 

empirical: through the analysis of dozens of lawsuits, respective decisions, psychological 

reports and other necessary components to understand how Brazilian magistrates have decided; 

and (ii) theoretical-normative: a deductive, inductive and dialectical analysis was carried out, 

since from the normalization of the Brazilian Federal Constitution of 1988 and the 1980 Hague 

Convention internalized in Brazil through Decree N.º 3,413, of April 14, 2000, essentially, were 

elaborated scientific articles addressing different perspectives on the judiciary's performance to 

maximize the degree of Brazilian compliance. 

Several hypotheses of study were worked out, due to the varied research problems 

raised by means of the nominated productions, which, however, had as a common parameter 

the analysis of the Brazilian judiciary's performance regarding the aspects of the 1980 Hague 

Convention (Or not) the terms of the 1980 Hague Convention, and that the respective 

hypotheses, denying or affirming such compliance, were duly answered by the research.  

Finally, it has been demonstrated that, although it is necessary to create new 

maximization mechanisms for effective compliance with the terms of the 1980 Hague 

Convention, such as the creation of a specific and more agile judicial procedure to protect such 

claims, under penalty of inefficiency of the measures required by the normalization -, the 

Brazilian judiciary has shown relative accuracy in the treatment of the cases associated with its 

assessment. In other words, even with all the problems that exist in the Brazilian justice system 

(such as slowness, a large number of demands and the existence of a variety of legal remedies), 



it is possible to envisage a continuous effort by the Judiciary to protect the fundamental rights 

and guarantees Hague. 

What the research demonstrates, especially in view of the coherent performance of the 

Judiciary in issues related to the illegal subtraction or retention of children, is that the 

normalization of the Hague Convention of 1980 in the country needs important adjustments, 

which will allow a maximization in the protection of the child and adolescent, in the terms 

objectified by the international community. 
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Introdução 

 

 A Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças foi 

celebrada em 25 de outubro de 1980, na cidade de Haia, sendo promulgada no Brasil pelo 

Decreto n. 3.413, de 14 de abril de 2000. A partir desta última data, portanto, o texto da 

Convenção restou formalmente incorporado ao ordenamento jurídico interno, vinculando 

juridicamente todos os órgãos administrativos e judiciais com competência de atuação nesta 

área.  

 O surgimento da Convenção na ordem jurídica internacional está diretamente 

relacionado a um dos aspectos associados ao fenômeno conhecido como globalização, que é o 

notório aumento da movimentação populacional ao longo do globo, decorrente da 

flexibilização das barreiras de entrada nas fronteiras e o aumento de fluxos migratórios entre os 

países.  

A intensificação dos movimentos populacionais, inclusive pela recente explosão do 

turismo internacional, tornou cada vez mais frequente a ocorrência de filhos de pais com 

nacionalidades diversas e, muitas vezes, com domicílios em Estados diferentes. 

 Obviamente, tal fenômeno possui repercussão direta no campo da regulação jurídica das 

relações familiares que possuem conexão transnacional, uma vez que surge para questões como 

guarda, alimentos, direito de visita, entre outras, a dificuldade em se definir qual a jurisdição 

competente e qual o sistema jurídico aplicável para resolvê-las. A par disso, entretanto, surge 

um problema ainda mais grave e com grande impacto para a vida de pais e filhos, que é o 

fenômeno do sequestro internacional de crianças.  

 Em que pese a terminologia “sequestro” tenha um emprego específico na legislação 

penal brasileira, no âmbito da Convenção significa a transferência ilícita da residência habitual 

da criança.  

A ilicitude decorre, em regra, da inobservância das disposições legais sobre relações 

familiares vigentes no Estado em que a criança reside, que é quem detém, pelas regras de direito 

internacional privado, a competência para definir todas as questões relacionadas à matéria.   

 O sequestro internacional de crianças é um fenômeno cada vez mais recorrente no 

Brasil e tem apresentado profundos desafios aos profissionais que lidam com o fenômeno. Por 

evidente, o caso mais comum é aquele que envolve a saída da criança do Estado de residência 



habitual acompanhada por um dos pais que, também em regra, muda-se para seu Estado de 

origem.  

No Brasil, por exemplo, situação corriqueira no cotidiano forense é a da mãe brasileira 

casada com pai europeu que, após fixar residência na Europa, decide romper o vínculo conjugal 

e voltar para o território brasileiro acompanhada do filho.  

 A Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças 

surge, portanto, com dois objetivos centrais: (i) assegurar o retorno imediato de crianças 

ilicitamente transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele retidas indevidamente; (ii) 

fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados Contratantes os direitos de guarda e de 

visita existentes num Estado Contratante.  O alcance de tais finalidades depende, é claro, do 

grau de compliance1 que os Estados contratantes conferem aos termos da Convenção. 

Conforme analisado sob vários enfoques na presente pesquisa, a Convenção estabelece 

mecanismos de cooperação jurídica internacional cuja eficácia depende diretamente da 

capacidade institucional dos Estados em atender as demandas de elevada complexidade que o 

tema impõe tanto no plano jurídico, quanto no humanitário.  

 Sem dúvida, o sequestro internacional de crianças é um dos temas centrais do direito 

humanitário na atualidade, pois lida com as questões mais sensíveis no campo das relações 

familiares em um mundo globalizado.  

Assim sendo, a Convenção de Haia sobre a matéria insere-se como uma das normas 

internacionais de maior relevância na relação entre Estados e indivíduos, sendo sua observância 

e efetivo cumprimento peça-chave para o status do país no plano das relações internacionais.   

Dessa forma, os objetivos da pesquisa envolveram duas perspectivas, sendo (i) 

diagnóstica, isto é, analisar o grau de compliance do Estado brasileiro aos termos da 

Convenção, especialmente no que diz respeito a critérios como cumprimento, procedimento, 

celeridade, entre outros; e (ii) prognóstica, ou seja, estabelecendo quais as medidas que devem 

ser buscadas pelo país para otimizar seu grau de compliance em relação à Convenção.  

A metodologia adotada consubstanciou-se em pesquisas teóricas e empíricas, sendo que, 

inicialmente, procedeu-se com uma revisão de todo material bibliográfico sobre o tema, levando 

                                                            
1 Compliance possui origem na expressão em inglês to comply with que, em tradução livre, significa estar de 

acordo, cumprir com as leis e regulamentos estatais. Cf.: VERISSIMO, Carla. Compliance: incentivo à adoção 

de medidas anticorrupção. – São Paulo: Saraiva, 2017. 



em consideração a imprescindível interdisciplinaridade, recorrendo à produção científica das 

áreas de Direito, Sociologia, Relações Internacionais e Psicologia, seja por meio de consulta à 

livros, revistas nacionais e estrangeiras e periódicos nacionais e internacionais pertinentes sobre 

a temática. 

Num segundo momento, realizou-se um estudo empírico acerca da temática, o qual se 

efetivou por meio da análise do posicionamento dos tribunais brasileiros com relação à 

efetivação da proteção suficiente ao interesse superior do menor, notadamente no âmbito da 

Justiça Federal. 

Neste momento, a pesquisa buscou identificar especificamente: (i) como a Convenção 

de Haia sobre o Sequestro Internacional de Crianças de 1980 e a Convenção Interamericana 

sobre a Restituição Internacional de Menores de 1989 dialogam com o ordenamento jurídico 

brasileiro; (ii) se os tribunais brasileiros têm oferecido proteção suficiente ao interesse superior 

do menor; e (iii) sugestões de melhoria para maximizar o grau de compliance do Brasil para 

efetivo cumprimento tanto da Convenção de Haia sobre o Sequestro Internacional de Crianças 

de 1980 como da Convenção Interamericana sobre a Restituição Internacional de Menores de 

1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussão e Resultados 

 

Em busca de melhor elucidar as hipóteses de trabalho empreendidas, bem como os 

objetivos estabelecidos, a pesquisa foi além da revisão bibliográfica e da pesquisa de 

jurisprudência com a realização de importante evento internacional com diversos especialistas 

sobre o tema, que enfrentaram questões atuais e controversas em diversos painéis. 

O evento intitulado “Seminário Internacional - O direito brasileiro e os Aspectos sobre 

o Sequestro Internacional de Crianças na Convenção de Haia” foi realizado entre 30 de 

novembro e 01 de dezembro de 2017 no Auditório da Escola de Magistrado do Tribunal 

Regional Federal da 3º Região (TRF3) no Edifício FUNCEF Center na Avenida Paulista, 1912, 

1º andar. 2 

O seminário internacional teve como público-alvo magistrados, estudantes, 

profissionais, servidores públicos e público em geral. O evento, presencial, foi transmitido por 

videoconferência. Ao fim, foram conferidos certificados de participação aos inscritos que 

atingiram a frequência mínima de 75% da carga horária total do seminário. O evento contou 

com um público expressivo, dos mais diversos segmentos (estudantes, advogados, juízes, 

promotores e público em geral).  

No dia 30 de novembro de 2017 foram apresentados ao público três painéis. O primeiro 

intitulado “Aspectos Gerais e Processuais do Sequestro Internacional de Crianças e a 

Convenção da Haia de 1980” foi apresentado pela Dra. Natália Camba Martins, que é Advogada 

da União e Coordenadora-Geral da Autoridade Central Administrativa Federal para Adoção e 

Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública e Doutoranda pela Centro Universitário de Brasília. 

O segundo painel intitulado “Comunicações Judiciais Diretas e a Convenção da Haia de 

1980” foi apresentado pela Dra. Mônica Jacqueline Sifuentes, que é Desembargadora Federal 

                                                            
2 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3º REGIÃO. Cursos e Eventos da Escola de Magistrados da 3º Região. 

416 - Seminário Internacional - O DIREITO BRASILEIRO E OS ASPECTOS SOBRE O SEQUESTRO 

INTERNACIONAL DE CRIANÇAS NA CONVENÇÃO DE HAIA. Disponível em: < 

http://www.trf3.jus.br/emag/cursosemag/cursos-2017/416-seminario-internacional-o-direito-brasileiro-e-os-

aspectos-sobre-o-sequestro-internacional-de-criancas-na-convencao-de-haia/>. Acesso em 11/03/2018. Conferir: 

REDAÇÃO JOTA. Seminário discute sequestro internacional de crianças. Disponível em: < 

https://www.jota.info/jotinhas/seminario-discute-sequestro-internacional-de-criancas-28112017>. Acesso em 

11/03/2018. 

 

 

http://www.trf3.jus.br/emag/cursosemag/cursos-2017/416-seminario-internacional-o-direito-brasileiro-e-os-aspectos-sobre-o-sequestro-internacional-de-criancas-na-convencao-de-haia/
http://www.trf3.jus.br/emag/cursosemag/cursos-2017/416-seminario-internacional-o-direito-brasileiro-e-os-aspectos-sobre-o-sequestro-internacional-de-criancas-na-convencao-de-haia/
https://www.jota.info/jotinhas/seminario-discute-sequestro-internacional-de-criancas-28112017


junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Juíza de Enlace do Brasil para a Convenção 

da Haia de 1980. 

O terceiro painel do dia intitulado “Casos Paradigmáticos” foi apresentado pelo Dr. 

Ricardo Zamariola Junior, que é Advogado sócio do Perlman, Vidigal, Godoy Advogados, 

membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, membro da International Academy of 

Family Lawyers e graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

(USP). 

O segundo dia do evento, qual seja, 01 de dezembro de 2017 também contou com três 

painéis. O primeiro painel intitulado “Exceções ao retorno das crianças na Convenção da Haia” 

foi apresentado pelo Dr. Peter Messite, que é Juiz de Enlace dos Estados Unidos da América 

para a Convenção da Haia de 1980 e Juiz Distrital de Maryland/EUA. 

Em continuação, o segundo painel intitulado “Os esforços da Conferência da Haia de 

Direito Internacional Privado na uniformização da aplicação da Convenção da Haia de 1980 

(INCADAT, Guia de Boas Práticas sobre a exceção de grave risco)” foi apresentado pelo Sr. 

Ignacio Goicoechea, que integra o Escritório da Conferência da Haia para América Latina e 

Caribe. 

Por fim, o terceiro painel intitulado “Questões atuais sobre o sequestro Internacional de 

Crianças e a Convenção de Haia” foi apresentando pelo Dr. Luiz Fabrício Thaumaturgo 

Vergueiro, que é Advogado da União e Ponto Focal de Assuntos Internacionais da 

Procuradoria-Regional da União em São Paulo. 

Salientamos que a realização do seminário internacional somente foi possível com o 

apoio e financiamento do MACKPESQUISA, bem como o apoio institucional da Escola de 

Magistrados da Justiça Federal da 3º Região, da Embaixada dos Estados Unidos da América 

em Brasília, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.  

No tocante a pesquisa empírica, é importante destacar que foi possível ter acesso aos 

processos/julgados através do sítio eletrônico dos Tribunais na internet e através de parceria 

com a Advocacia-Geral da União em São Paulo (AGU). Isso possibilitou considerável 

economia de verbas destinadas ao projeto de pesquisa, pois mostrou-se desnecessário o 

deslocamento de equipes de pesquisa para análises in loco nos diversos Tribunais Regionais 

Federais. 



No se refere aos livros adquiridos no âmbito da pesquisa, destacamos que foram de 

extrema relevância e, a partir de agora, fornecem à comunidade Mackenzista uma biblioteca 

especializada e de alto nível, inclusive com literatura estrangeira consagrada, sobre o tema do 

sequestro internacional de crianças. 

Quanto ao resultado da revisão bibliográfica e do estudo empírico, foram elaborados 

pelos integrantes da pesquisa diversos artigos científicos inéditos que abordaram o tema do 

sequestro internacional de crianças sob vários enfoques, tendo como pano de fundo os 

objetivos elencados no presente projeto de pesquisa. 

A pesquisa demonstrou que, no âmbito da paradiplomacia, a municipalidade e os 

estados federados podem ser vistos como atores positivos no processo do deslocamento 

internacional de menores, participando positivamente no quadro das relações internacionais.  

Após a realização de estudo de casos, identificou-se que os atores subnacionais detém 

os conhecimentos específicos de cada uma de suas áreas e regiões, possuem conexões e redes 

internas com instituições como Poder Judiciário e Ministério Público locais, ou ainda são 

potenciais capacitadores destas prerrogativas, podendo serem vistos como instrumentalizadores 

diretos da almejada celeridade e efetividade cooperativa, além de poderem atuar exatamente no 

local onde se encontra o menor, garantindo-lhe assim todas as condições exigidas para a melhor 

avaliação possível. 3 

Identificou-se que a perícia psicossocial tende a alargar o tempo do processo, dados os 

procedimentos e a organização a ela inerentes para a adequada investigação da intenção dos 

pais e da vontade da criança. Porém, quando utilizada, sempre se mostra como ponto crucial 

para a decisão final da demanda, aproximando, assim, de maneira mais efetiva, o resultado final 

à noção de justiça. 4  

Ademais, também identificou-se que se mostra necessário um tratamento mais 

aprofundado do que ocorre com as crianças após o retorno, ou mesmo com crianças que têm o 

pedido recusado e permanecem no novo país. Ou seja, esse acompanhamento é importante para 

verificar se todo o empenho de atualização e remodelação da Convenção realmente vem 

                                                            
3 LIGUORI, Carla. VITAL E SILVA, Denise. A Cooperação dos Atores Subnacionais nos casos de Sequestro 

Internacional de Menores: Uma visão contemporânea do sistema jurídico-normativo brasileiro à luz da 

nova paradiplomacia. 2017. No prelo. 
4 PLACCA, Caroline Lopes. ZAPPELINI, Thaís Duarte. O alcance do artigo 13, (1), (b) da Convenção de Haia: 

A evolução interpretativa dos conceitos de grave risco e situação intolerável e a relevância da perícia 

psicossocial. 2017. No prelo.  



surtindo efeito. Entender o que acontece com a criança, após o fim do processo, é extremamente 

relevante para a investigação de outras políticas que possam ser úteis a crianças futuras, 

resultando mesmo em possíveis alterações na Convenção de Haia. 5 

No tocante aos meios alternativos de solução de conflitos, a pesquisa identificou que 

tecnicamente é possível a adoção da mediação transfronteiriça nos casos de subtração 

internacional interparental de menores, porém deve-se superar os obstáculos para a sua 

efetividade como por exemplo: a fronteira ou distância geográfica – sobretudo no Brasil – os 

custos elevados, os interesses das partes, dentre outros. Um caminho é a prevalência do diálogo 

entre as partes e os profissionais que atuam no caso, como bem preconiza o atual Código de 

Processo Civil Brasileiro. 6 

A pesquisa identificou, após ampla e aprofundada pesquisa jurisprudencial, que  em 

todas as demandas analisadas foi utilizado o procedimento ordinário comum, sob a 

nomenclatura: ação de busca e apreensão de menor. Entretanto verifica-se diferenças 

relevantes entre elas, principalmente, quanto ao prazo de tramitação, não obstante se valerem 

do mesmo procedimento.  

A demanda que tramitou perante a Justiça Federal da 1ª região levou 6 (seis) anos e dois 

(dois) meses entre o ajuizamento da ação e o respectivo trânsito em julgado. A demanda 

ajuizada perante a Justiça Federal da 3ª região durou cerca de 3 (três) anos, enquanto que a 

demanda veiculada na Justiça Federal da 5ª região tramitou durante apenas 1 (um) ano até o 

respectivo trânsito em julgado. A média de duração das demandas foi, portanto, de 3 (três) anos 

e 3 (três) meses.  

Contudo, as diferenças quanto à duração das demandas de três regiões diversas da 

Justiça Federal são gritantes. Isto se deve provavelmente à forma pela qual o magistrado em 

primeiro grau e o relator em segundo grau administraram a marcha processual, deferindo 

liminares, realizando ou não audiências de instrução e julgamento, deferimento ou não oitiva 

de testemunhas e produção de prova pericial.  

Neste passo, apesar do mesmo procedimento comum, constatou-se que a duração e 

celeridade das ações podem variar de formas extremas, ou seja, não há uniformização. Tendo 

como norte a aplicação e garantia da efetividade da Convenção da Haia de 1980, atrelada a um 

                                                            
5 Idem. Ibidem. 
6 LEVY, Dan Rodrigues. A mediação familiar transfronteiriça como meio alternativo para solução de 

conflitos oriundos da prática de subtração internacional interparental de menores. 2017. No prelo. 



de seus pilares que é a “razoável duração do processo”, concluiu-se, neste primeiro momento, 

que o procedimento comum adotado no Brasil para o enfrentamento de questões de sequestro 

internacional de crianças, afigura-se totalmente inadequado. 7 

Em outra vertente da pesquisa, a partir de estudo de casos, constatou-se que em 

determinado processo, o Tribunal Regional Federal da 3º Região entendeu por bem convalidar 

os termos de uma sentença de improcedência, acatando a tese de “risco de dano psíquico em 

virtude de adaptação da criança do Brasil”, isto é, aplicando simultaneamente partes distintas 

da Convenção – art. 12, segunda parte; e art. 13, “b”, a despeito do entendimento 

internacionalmente consagrado de que: i) não pode ser avaliada a adaptação da criança quando 

solicitado o retorno antes do decurso de um ano da subtração (art. 12, primeira parte); e ii) que 

o risco de que trata o art. 13, “b” não se refere a eventual inadaptação na volta ao país de 

residência habitual, mas sim de perigo efetivo em virtude de situações de fato presentes no 

Estado solicitante, a exemplo de conflitos armados, graves catástrofes naturais, abandono 

material do menor etc. 8 

Curiosamente, não entendeu o julgamento colegiado haver qualquer relevância no fato 

de que o lapso de mais de 6 (seis) anos na tramitação do processo, causada pelas vicissitudes 

do próprio Poder Judiciário, provavelmente tenha contribuído decisivamente para a 

“adaptação” ao Brasil. Da mesma forma, o julgado desconsiderou jurisprudência internacional9 

(e também do Brasil10), segundo a qual a intenção dos pais de se estabelecerem em determinado 

país, com expectativa de continuidade, configura a transferência da residência habitual para este 

mesmo local.11 

Em outro caso analisado, verificou-se que a demora na prestação jurisdicional levou ao 

não cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado brasileiro, no âmbito da cooperação 

                                                            
7 ANDREÁ, Gianfranco Faggin Mastro. GUNDIM, Wagner Wilson Deiró. Uniformização de procedimentos 

judiciais relativos aos aspectos civis sobre o sequestro internacional de crianças como medida de efetivação 

da Convenção da Haia de 1980 no Brasil. 2017. No prelo. 
8 VERGUEIRO, Luiz Fabricio Thaumaturgo. FREITAS, Luiz Carlos de. GENTILE, Giampaolo. Do (Des) 

cumprimento das regras da Convenção da Haia pelo Estado brasileiro relativas à imediata restituição e 

criança – Das dificuldades enfrentadas para a obtenção da tutela de urgência no processo de busca, 

apreensão e restituição de criança. 2017. No prelo. 
9 [08/08/1995; United States Court of Appeals for the Third Circuit; Appellate Court]. Feder v. Evans-Feder, 63 

F.3d 217 (3d Cir. 1995). Disponível em: <https://assets.hcch.net/incadat/fullcase/0083.htm>.  Acesso em: 11 set. 

2017. 
10 TRF3 – AC 0006030-96.2013.4.03.6104 – 1ª T. rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 16 fev. 2016. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/4946889>. Acesso em: 11 set. 2017. 
11 VERGUEIRO, Luiz Fabricio Thaumaturgo. FREITAS, Luiz Carlos de. GENTILE, Giampaolo. Do (Des) 

cumprimento das regras da Convenção da Haia pelo Estado brasileiro relativas à imediata restituição e 

criança – Das dificuldades enfrentadas para a obtenção da tutela de urgência no processo de busca, 

apreensão e restituição de criança. 2017. No prelo. 



jurídica internacional envolvendo a aplicação da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis 

do Sequestro Internacional de Crianças. Neste caso, mesmo tendo sido proferida sentença, com 

a sua confirmação em segunda instância, a demora na prestação jurisdicional e as decisões em 

tutela de urgência, afastando a tutela antecipada concedida em sentença e a força executória do 

acórdão, que confirmou a sentença, levaram à desistência da cooperação jurídica internacional, 

fazendo com que o tempo operasse a favor da retenção ilícita.12 

Na mesma seara, em outro caso analisado, verificou-se um exemplo concreto de êxito 

na apreciação pelo Estado brasileiro de um pedido de cooperação jurídica internacional 

envolvendo a aplicação da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Crianças. As crianças retornaram ao país de sua residência habitual, no prazo 

inferior a um ano contato da data do ingresso da ação judicial, tendo sido cumprido, de forma 

plena e exitosa, o pedido de cooperação jurídica internacional apresentado ao Estado brasileiro 

pelo país da América do Norte.13 

A pesquisa constatou, ainda, também a partir de estudo de casos, que a motivação para 

a permanência das crianças e adolescentes no Brasil são diversas, perpassam as questões 

processuais, análises psicológicas, o livre convencimento do juízo, porém o que se mantém uma 

constante é a manutenção da prole com a mãe. Outra constatação empírica é que quem trás os 

filhos são as mães. Em todos os casos analisados, são elas as autoras das abduções e são elas 

que lutam pela permanência dos filhos com elas. Um componente pouco avaliado, mas 

essencial quando pensamos na fuga das mulheres com as crianças é a violência doméstica. 14  

A referida análise concluiu, ainda, que o judiciário brasileiro não rechaça e não nega a 

Convenção, nem expõe a opção pela mãe, porém os resultados demonstram que, no Brasil, as 

mães tendem a ficar com seus filhos/as em solo nacional. Aqui, vemos que essa função social, 

que acarreta vários prejuízos socioeconômicos para as mulheres, pode ser uma vantagem 

comparativa na luta pela guarda. 15 

Em outra senda, a pesquisa concluiu que Convenção da Haia de 1980 é, em verdade, 

instrumento internacional de natureza híbrida, sendo a regra de indicação de lei aplicável 

                                                            
12 Idem. Ibidem. 
13 VERGUEIRO, Luiz Fabricio Thaumaturgo. FREITAS, Luiz Carlos de. GENTILE, Giampaolo. Do (Des) 

cumprimento das regras da Convenção da Haia pelo Estado brasileiro relativas à imediata restituição e 

criança – Das dificuldades enfrentadas para a obtenção da tutela de urgência no processo de busca, 

apreensão e restituição de criança. 2017. No prelo. 
14 MACHADO, Mônica Sapucaia. VIEITO, Ana Carolina Esposito. Mãe como determinante: uma análise de 

gênero na Convenção de Haia e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2017. No prelo.  
15 Idem. Ibidem. 



apenas um de seus dispositivos.  Dessa forma, a Convenção da Haia de 1980 possui todas as 

características que lhe garantiriam a classificação como tratados de direitos humanos e, 

portanto, integrantes do mesmo ramo jurídico da Convenção da ONU de 1989 sobre os Direitos 

das Crianças, o Direito Internacional dos Direitos Humanos.16 

Assim, não parece possível sustentar-se que a Convenção da Haia de 1980 ou a 

Convenção da ONU de 1989 sobre os Direitos das Crianças seriam meramente tratados de 

Direito Internacional Privado e que, portanto, nunca poderiam ter reconhecido seu status 

supralegal (em nosso sistema jurídico pátrio). Ao contrário, toda análise empreendida confirma 

que a CH80 possuiria natureza de tratados de direitos humanos, sendo que o reconhecimento 

expresso desta condição, pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, pode ser medida que trará 

maior clareza tanto aos operadores jurídicos quanto aos destinatários diretos das normas 

contidas na CH80 em âmbito nacional (em especial aos genitores que pretendem alterar, 

unilateralmente, o país de residência habitual de uma criança). 17 

A pesquisa constatou, também, que a partir da análise da evolução jurisprudência 

internacional sobre o conceito de residência habitual, à luz da Convenção de Haia, demonstrou 

que o parâmetro de verificação desse elemento passou por alterações, a fim de se adequar a 

abordagem à diversidade e à complexidade dos casos concretos.  Inicialmente, para determinar 

o local de residência habitual, as cortes pautavam-se em um critério estritamente factual e 

objetivo, com foco exclusivo na prévia interação da criança com o ambiente, denominado “child 

centred approach”. Todavia, para a solução de casos que envolvem crianças de tenra idade, foi 

necessário abrir espaço à consideração da intenção mútua dos pais a respeito do local de 

residência, critério que ficou conhecido como “parental intention focus”. 18 

Nesse cenário, portanto, a jurisprudência internacional desenvolveu-se no sentido de 

ponderar esses critérios caso a caso, variando o peso dado a eles para a tomada de uma decisão 

conforme a idade da criança e as circunstâncias de cada hipótese concreta. Adicionalmente, de 

um modo geral, a jurisprudência internacional passou a admitir como importante parâmetro de 

                                                            
16 MARTINS, Natalia Camba. Breves considerações sobre a compatibilidade da Convenção da Haia de 1980 

sobre os Aspectos Civis da Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes com a Convenção da ONU 

de 1989 sobre os direitos da criança – O melhor interesse da criança. 2017. No prelo. 
17 Idem. Ibidem. 
18 ZAMARIOLA JUNIOR, Ricardo. Breves comentários sobre o conceito de residência habitual na 

Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. 2017. No prelo. 



análise da eventual mudança de residência habitual o abandono, ou não, de uma residência 

anterior.19 

Em relação ao novo Código de Processo Civil, a pesquisa constatou que as previsões 

normativas do Código de Processo Civil de 2015 realçam uma atenção às questões 

transnacionais (não apenas a familiares) e um cuidado na persecução da duração razoável e 

máxima efetividade processos, sem descurar do devido processo legal. 20 

Em outra perspectiva, a pesquisa também constatou que no tocante a suposta 

inconstitucionalidade quanto à atuação da União através da Advocacia-Geral da União, com 

base no art. 7º, alínea “f”, da Convenção, ao ajuizar demandas, em seu próprio nome, com vistas 

à busca e apreensão de menores transferidos para o Brasil ou à regulamentação de visitas, que 

tal atuação é decorrente do dever da União , na qualidade de representante da República 

Federativa do Brasil, atuando como legitimada ordinária, de assegurar que os compromissos 

internacionais por esta assumidos sejam efetivamente cumpridos. 21 

Em relação a suposta violação ao princípio da separação de poderes, veiculada pelos 

proponentes da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4245, outra conclusão não seria 

possível que não fosse pela completa fragilidade e equívoco do argumento. O artigo 2º da 

Constituição Federal de 1988 assenta que são Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nesse sentido, o processo de internalização 

dos tratados e convenções internacionais do qual o Brasil, ou melhor, a República Federativa 

do Brasil tenha manifestado adesão tem participação assegurada de todos os poderes, do 

legislativo ao elaborar o Decreto Legislativo, do Executivo ao manifestar adesão no plano 

internacional e ao promulgar o tratado ou convenção através de Decreto, sem exclusão da 

competência do Poder Judiciário. 22 

A pesquisa constatou, ainda, que no que se refere ao artigo 12 da Convenção sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, o qual determina o retorno imediato da 

criança nos casos em que esta for ilicitamente transferida ou retida 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 

                                                            
19 Idem. Ibidem. 
20 GORISCH, Patrícia. CHAVES, Marianna. Famílias Transnacionais: guarda, sequestro internacional de 

crianças e jovens e cooperação internacional. 2017. No prelo. 
21 GUNDIM, Wagner Wilson Deiró. ANDRÉA, Gianfranco Faggin Mastro. ARAUJO JUNIOR, Edson Joaquim 

Raimundo de. A (In) Constitucionalidade do Decreto n. 3.413 de 14 de abril de 2000 sob a ótica da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4245: Uma análise empírico-dialógica sobre a atuação do Poder 

Judiciário brasileiro. 2017. No prelo.  
22 Idem. Ibidem. 



processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado Contratante, também não 

merece prosperar a alegação de inconstitucionalidade. 23 

Restou suficientemente demonstrado na pesquisa empírica qualitativa realizada, que o 

Poder Judiciário não faz qualquer tipo de juízo “automático”, sem investigação prévia das 

condições do menor e das circunstâncias de sua transferência. Após uma análise aprofundada 

de cada caso concreto, na maior parte dos casos é determinada a permanência da criança no 

Brasil, pois ficou suficientemente demonstrado, com base em provas robustas, que esta seria a 

melhor forma de garantia dos interesses da criança e sua proteção contra os efeitos prejudiciais 

resultantes de uma mudança abrupta de domicílio. 24 

Por fim, a pesquisa demonstrou que o Poder Judiciário brasileiro, ao enfrentar casos 

relacionados a temática do sequestro internacional de crianças (ou subtração/retenção ilícita, 

nomenclatura tecnicamente adequada), pode aplicar o controle difuso de convencionalidade 

quando do enfrentamento de problemas para efetivação dos direitos humanos fundamentais da 

criança/adolescente, dando plena eficácia ao regramento internacional, mas também 

constitucional, diante da dialeticidade entre estes. 25 
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Conclusão 

 

Como ressaltado alhures, o objetivo central dessa pesquisa foi analisar se o Brasil, por 

meio do Poder Judiciário, tem atuado de forma consonante com as disposições previstas pela 

Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças (Convenção da 

Haia de 1980), e, a partir de tal análise, efetivamente contribuir para a temática indicando 

eventuais problemas e respectivas soluções a serem implementadas em terrae brasilis. 

No decorrer da pesquisa, de caráter empírico e dogmático, identificou-se uma série de 

empecilhos para a efetiva proteção dos interesses da criança e do adolescente nos termos 

indicados pela Convenção da Haia de 1980 a saber: (i) a ausência de um procedimento legal 

específico, que imprima celeridade nos casos que envolvam a subtração ou retenção ilícita de 

crianças e adolescentes nos termos do Decreto n.º 3.413/2000, e, consequentemente, a 

morosidade da conclusão dos processos judiciais, que por vezes é atribuída à excessiva 

quantidade de processos no judiciário brasileiro; (ii) inexistência de uniformização de 

procedimentos judiciais dos casos tratados sob a temática; (iii) dificuldades para a obtenção da 

tutela de urgência nos processos de busca, apreensão e restituição de crianças sob os termos da 

Convenção; (iv) dificuldade de interpretação da exceção de retorno prevista no art. 13 da 

Convenção da Haia pelo poder judiciário brasileiro; e (v) a problemática decorrente de a 

Convenção da Haia de 1980 não possuir status constitucional no Brasil, mas apenas caráter de 

supralegalidade, já que não internalizada sob o procedimento previsto pelo § 3º, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988. 

 Como forma de resolver os problemas supracitados e, consequentemente, dar integral 

efetividade aos termos da Convenção da Haia de 1980, o resultado da pesquisa efetivado por 

meio de artigos que comporão livro específico a ser publicado, propôs dentre outras a: (i) 

utilização da paradiplomacia, permitindo que Estados e eventualmente os Municípios atuem de 

forma ativa no processo de colaboração ativa ou passiva do sequestro internacional; (ii) 

necessidade de acompanhamento psicológico das crianças e adolescentes não apenas durante o 

processo judicial, mas especialmente após o seu retorno, ou na negativa desse com a 

permanência no novo país; (iii) efetivação da mediação familiar transfronteiriça como meio 

alternativo para solução de conflitos oriundos da prática de subtração internacional interparental 

de menores; (iv) elaboração de estatuto legislativo próprio capaz de criar procedimento judicial 

especial e ajustá-lo ao núcleo essencial da Convenção da Haia de 1980;  e (v) necessidade de 

que as exceções de retorno da criança previstas pelo art. 13 da Convenção sejam interpretadas 



restritivamente e que o retorno da criança somente seja obstado caso fique comprovado 

cabalmente a existência de risco extraordinário que possa atingir sua incolumidade física e 

psíquica, como prevê a Convenção da Haia, e que não se deve considerar como tal o “risco de 

inadaptação” da criança em caso de retorno, o que corresponderia a negar vigência ao texto do 

artigo 12 da Convença da Haia. 

 Por derradeiro, é importante salientar que a despeito das falhas acima indicadas, a 

pesquisa pôde concluir que o Poder Judiciário brasileiro tem atuado de forma salutar no 

cumprimento da Convenção da Haia de 1980, o que evidencia um bom grau de compliance do 

Brasil nesse sentido.  
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