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RESUMO 

Com a intensificação do processo de globalização nos últimos anos, o mundo viu 

suas fronteiras ficarem cada vez mais abertas ao tráfego de pessoas de diferentes 

nacionalidades. Porém, na mesma medida, casos de retirada ilícita de crianças 

começaram a preocupar países e atormentar famílias em todo o mundo. Como resposta, 

foi criado um documento internacional que ajudaria a solucionar esses casos e a trazer de 

volta para casa as crianças que foram vítimas desses sequestros. A Convenção da Haia de 

1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças surgiu dessa 

necessidade de se diminuir os casos de sequestro e desestimular a sua prática. Porém, 

qual é a sua aplicação na prática? Como proceder diante de um caso de sequestro 

internacional de crianças? Quais os casos em que a Convenção pode ajudar a solucionar? 

Como o Brasil faz para aplicar essa Convenção? Quais os principais problemas para a 

Convenção ser cumprida no Brasil? Essas questões poderão ser respondidas no presente 

trabalho, que terá como abordagem o uso do método dedutivo, na coleta da pesuisa 

bibliográfica de doutrina e periódicos.  

Palavras-chave: Autoridade Central.  Convenção da Haia de 1980. Cooperação 

Internacional. Direito Internacional Privado. Direito Processual Civil. Sequestro 

Internacional de Crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

ABSTRACT 

In the last years with the growing of globalization process, the world saw your 

borders getting more open to people of many nationalities.  But, in the same way, the 

cases of child abduction started to worry the countries and scary families all over the 

world. In response, it was created an international document which would help to solve 

those cases and bring back home the children who were victim of these abductions. The 

Hague Convention of 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction came in 

the necessity of downing the abduction cases and discourages its practice. But, what is its 

application in real life? How to proceed against an international abduction case? In which 

cases the Convention can help? How the Brazilian State apply this Convention? Which 

problems the Convention has in Brazil? These questions can be answered by the reader at 

all the text and he or she can realize that Convention’s very utile, but it has to be studied 

for your fulfillment gets perfect. 

Keywords: Hague Convention of 1980. International Child Abduction. International 

Private Law. Civil Procedure Law. International Cooperation. Central Authority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas renova-se a esperança 

Nova aurora a cada dia 

E há que se cuidar do broto 

Pra que a vida nos dê flor e fruto...”  

(Milton Nascimento) 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho monográfico buscará abordar aspectos da Convenção sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças de 1980, em que apesar de seus 

mais de trinta e cinco anos de existência, ainda pairam muitas dúvidas sobre a sua 

aplicação. 

É necessário que a Academia e os órgãos públicos se debrucem sobre temas 

desconhecidos à população em geral, a fim de democratizar o conhecimento e simplificar 

o entendimento de matérias que, a princípio, causam estranheza ao cidadão comum. 

O sequestro internacional de crianças é uma realidade, tendo casos amplamente 

divulgados na mídia e que causaram comoção nacional1. Porém, boa parte da população 

desconhece os procedimentos a serem tomados quando ocorrem essas situações de 

sequestro.  Além disso, houve muita desinformação sobre o que deveria ter acontecido, 

como se deu o processo, sendo que a Convenção da Haia de 1980 foi pouca ou nunca 

mencionada. 

Portanto, na escolha da temática, a aplicação dessa Convenção despertou 

interesse, sendo esse um meio de trazer mais visibilidade para um tema atual e complexo, 

porém sem muita divulgação. 

Os problemas enfrentados pelo Brasil no cumprimento da Convenção da Haia de 

1980 são o alvo deste trabalho, que buscará explicar as motivações pelas quais a Justiça 

Brasileira é considerada lenta e ineficaz, além de evidenciar os principais entraves 

processuais e a cadeia de processos aos quais os casos que envolvem a Convenção estão 

vinculados no Brasil. 

Quais as principais dificuldades que o Brasil enfrenta para a Convenção da Haia 

de 1980 para ser cumprida? Qual o trâmite que ocorre assim que se inicia um pedido de 

cooperação internacional em casos de sequestro de crianças? Quando a Convenção é 

invocada? Quais os limites de atuação da Convenção? Há suporte do sistema brasileiro 

para responder de modo célere, no caso em seis semanas, o pedido de cooperação, 

conforme solicita a Convenção? São essas as principais questões suscitadas neste trabalho 

e que serão dirimidas ao longo de todo o texto. 

                                                           
1 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02/apesar-da-decisao-judicial-avo-ainda-

nao-sabe-quando-podera-ver-sean.html>. Acesso em: 30 de novembro de 2017.  
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E essa é a função precípua desse trabalho: informar e diminuir a dificuldade na 

compreensão da Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Crianças. 

E engana-se que somente o cidadão comum seja o alvo dessas dúvidas, mas o 

mundo jurídico é repleto de dúvidas em tudo o que se trata de Direito Internacional, 

incluindo a própria Convenção da Haia de 1980. 

Ao longo de todo o texto são dadas informações que facilitem a compreensão e a 

interpretação de todas as etapas para o cumprimento da Convenção, como conceitos, 

princípios e agentes operacionais do documento internacional, buscando elucidar as 

principais dúvidas sobre esse diploma legal internacional que é tão importante. 

Sem falar de como é primordial que o processo de tramitação das ações baseadas 

na Convenção seja explicado em suas possibilidades recursais e algumas sugestões sejam 

apontadas para que esses entraves sejam superados, a fim de prestar o melhor 

atendimento jurisdicional possível. 

Portanto, para responder o problema de pesquisa, a discussão se inicia na 

subdivisão de três capítulos, dentre os quais o primeiro abordará a introdução à 

Convenção e aos conceitos que a baseiam, buscando esmiuçar cada um, a fim de tornar-

lhes familiares. Depois, passa-se para a explanação sobre os agentes envolvidos nas 

etapas operativas e no processo até a devolução (ou não) da criança ao país de residência 

habitual. 

No segundo capítulo o trabalho se volta para a divisão entre a etapa administrativa 

da Convenção, justificando-a e dando a ideia de que sempre é a melhor opção para a 

efetivação da própria Convenção. Já na etapa judicial, o enfoque é dado nas etapas 

processuais e nos caminhos pelos quais os processos, já judicializados, passam 

geralmente, dentro da estrutura judicial brasileira e com seus diversos recursos. 

É nessa fase em que se faz o contraponto entre o cumprimento da Convenção e 

sua celeridade processual e o direito à ampla defesa e contraditório, junto ao 

cumprimento do preceito do devido processo legal, apontando prós e contras entre os 

mesmos. 

Por fim, o trabalho analisa outros problemas conexos à Convenção, como o 

tamanho do território brasileiro, a falta de estrutura para a cobertura de todo o país e, 

principalmente, o conflito de competência que é um problema de jurisdição cujos efeitos 

são enormes para o devido cumprimento da Convenção no Brasil. 
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Visando facilitar o entendimento do trâmite da Convenção, esse trabalho tem 

como função, a difusão e fomento da discussão acerca de como o Estado Brasileiro se 

movimenta para fazer cumprir sua obrigação perante os outros Estados Contratantes da 

Convenção.  

O método de pesquisa utilizado cinge-se no dedutivo, tendo como base a coleta de 

informações dentro da pesquisa doutrinária e jurisprudencial, buscando-se um diálogo 

entre o erudito da Academia e do Judiciário e realidade da Sociedade, a fim de produzir 

um texto que atenda as necessidades de informação da população, com o intuito de 

difundir a importância e a utilidade da Convenção da Haia de 1980 na sociedade. 

Inclusive, não é fora de hora deixar como reflexão a forma como o Direito 

Internacional é tratado pela Academia e pela sociedade. Vivemos em um mundo cada vez 

mais globalizado, internacionalizado, e para que a própria ordem da sociedade não entre 

em colapso, é necessário que haja alguma ordem, que em muitos casos é o próprio Direito 

Internacional, seja ele Privado (aquele que trata da relação entre Estados e Organizações 

Internacionais com os indivíduos), ou seja, ele Público (que trata da relação entre Estados 

e Organizações Internacionais com seus pares). 

Partindo do pressuposto de que a Justiça Brasileira é morosa e o tempo é 

primordial para o cumprimento efetivo da Convenção, sendo que em alguns casos a 

Convenção foi ineficaz2, a pesquisa teve como foco explicar os motivos pelos quais 

existe essa morosidade e questionar sobre a jurisdição da Justiça Federal para processar e 

julgar casos que são, de fato, da seara do Direito de Família. 

Logo, a fim de tentar achar soluções para os problemas enfrentados pelo Estado 

Brasileiro em honrar seus compromissos internacionais, esse trabalho buscará destacar 

casos de sucesso e métodos que podem auxiliar a Justiça Brasileira a aprimorar a prática 

da Convenção da Haia de 1980, afinal, nas palavras do jurista e político baiano Rui 

Barbosa3: “A justiça atrasada não é justiça; senão injustiça qualificada e manifesta”. 

Por fim, ficou evidente que o próprio sistema judiciário brasileiro é um entrave 

para o cumprimento da Convenção, sendo necessário haver mudanças dentro da estrutura 

                                                           
2 DADICO, Claudia Maria. O tempo do processo e a Convenção de Haia/1980. Revista de Doutrina da 4ª 

Região, Porto Alegre, n. 66, jun. 2015. Disponível em: 

<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao066/Claudia_Dadico.html>. Acesso em: 30 de 

novembro de 2017.  
3 Barbosa, Rui Oração aos moços / Rui Barbosa; edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. – 5. 

ed. – Rio de Janeiro : Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. p.40. Disponível em: < 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.

pdf>. Acesso em: 30 de novembro de 2017 



15 
 

  

da Justiça Federal, a fim de atender todos os quesitos inerentes à uma prestação 

jurisdicional satisfatória, como a composição de um número maior de servidores e 

especialização desses servidores, para estarem mais preparados diante de questões tão 

complexas como as levantadas pela Convenção. 

Porém, não é justo deixar de falar dos imensos esforços em busca do 

aprimoramento do Estado Brasileiro, através dos Poderes Executivo e Judicial, cujas 

técnicas tem se intensificado e melhorado com o passar do tempo. E, em especial, o 

Poder Judiciário tem se posicionado, em decisões dignas de aplauso, no sentido de deixar 

cada vez mais claros os passos a serem seguidos para o cumprimento da Convenção da 

Haia de 1980, além da busca de soluções práticas, como o processo judicial eletrônico e a 

especialização de algumas varas. 
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1. DA CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980 SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO 

SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS  

 

A Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional 

de Crianças é a materialização do esforço de inúmeros juristas e diplomatas que 

investigaram desde a década de 70, sobre o “rapto legal”4, que com o processo de 

globalização cada vez mais acentuado, se tornou uma prática recorrente em diversos 

Estados. 

Nos últimos anos tornou-se o relacionamento entre pessoas de nacionalidades 

diferentes, possibilitados pelos avanços nas tecnologias de comunicação e transporte, que 

são capazes de feitos inimagináveis até pouco tempo atrás, como a possibilidade de se 

atravessar diversos países no período de um dia ou atravessar os oceanos em questão de 

poucas horas. 

Com o advento do transporte aéreo houve uma crescente no número de viagens 

internacionais de pessoas, que passaram a conhecer cidadãos de diversos lugares. Isso, 

aliado à revolução e ampla divulgação da liberdade sexual levou ao crescimento 

exponencial do número de crianças com pais de países diferentes56. 

Casamentos ou relacionamentos afetivos entre cidadãos de diferentes 

nacionalidades geraram crianças que são alvo da tutela dessa Convenção, porém, não são 

somente as crianças com pais estrangeiros que são protegidas pela mesma, como veremos 

a seguir. 

  Com a fluidez dos relacionamentos7 e a facilidade com os meios de transporte, 

viu-se que genitores estavam retirando seus filhos de forma ilegal de seus lares e levando-

os para o exterior8, geralmente o país da nacionalidade do genitor que retirou ilicitamente 

a criança, ignorando os termos do exercício do direito de guarda pré-existentes na 

relação. 

                                                           
4 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira. 1. Ed. Porto Alegre: 

Revolução eBook, 2016. p. 339. 
5 Disponível em: <http://www.ip.usp.br/imprensa/midia/2006/alobebe05082006.html>. Acesso em: 01 de 

dezembro de 2017. 
6 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0801200706.htm>. Acesso em: 01 de 

dezembro de 2017. 
7 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2004.p. 7. 
8 Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-registra-um-caso-de-sequestro-

internacional-de-crianca-a-cada-3-dias,10000078424>. Acesso em: 01 de dezembro de 2017. 
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Essa Convenção faz parte de um conjunto de outros trinta e oito instrumentos 

internacionais9, cujo objetivo final é a uniformização das legislações do Direito 

Internacional Privado, com o fim de garantir a situação de segurança jurídica para todos 

os envolvidos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas10. 

Os produtos gerados pela Conferência da Haia, que é a organização multilateral 

responsável pela elaboração desses instrumentos legais internacionais, são divididos nas 

áreas de família e de direito comercial. Esses documentos têm características mistas, pois 

aludem tanto às pessoas físicas (como nos casos de direito de família) ou jurídicas (como 

nos casos de direito comercial), quanto aos Estados (que em última instância são os 

responsáveis por cumprir as obrigações do que se desenvolve pela Conferência da Haia), 

atuando tanto no campo do Direito Internacional Privado e do Direito Internacional 

Público. 

Nesse escopo, a Convenção da Haia de 1980 ajuda a repatriar e, principalmente, 

reduzir o número de crianças que fossem subtraídas de seus países milhares de crianças 

nos países que são signatários da Convenção, servindo como uma ferramenta de auxílio 

do Direito Internacional para as famílias e crianças que aparecem como vítimas desse tipo 

de situação. 

 

1.1 Da Ratificação  

 

Apesar do documento ser datado no ano de 1980, a Convenção da Haia sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças só passou a vigorar no plano 

internacional em 1º de dezembro de 1983, obedecendo o disposto no artigo 43, que trata 

do início da vigência da Convenção quando de sua ratificação, e em território brasileiro, a 

partir de 1º de janeiro de 2000 e teve sua promulgação de 14 de abril de 2000, com seu 

texto escrito no Decreto de número 341311. 

                                                           
9 Disponível em <http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/conf-haia-direito-int-

privado.html>. Acesso em: 17 de setembro de 2017. 
10 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/convencaohaia/cms/verTexto.asp?pagina=conferenciaDireito>. 

Acesso em: 17 de setembro de 2017. 
11 GRUPO PERMANENTE DE ESTUDOS SOBRE A CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980. Biblioteca do 

Supremo Tribunal Federal. Texto da Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Menores. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf>. Acesso 

em: 17 de setembro de 2017. 
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Uma curiosidade é a utilização, pelo Brasil, do artigo 42 da Convenção da Haia de 

1980, que prevê a possibilidade da cláusula de reserva no que tange às línguas utilizadas 

para a comunicação entre as Autoridades Centrais do artigo 24, exigindo que fossem 

traduzidas para a língua portuguesa. 

Torna-se salutar para este trabalho, a caracterização de alguns conceitos 

convencionais, para o melhor entendimento da do conteúdo disposto na Convenção da 

Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, que de 

agora em diante, chamada apenas de a Convenção ou Convenção da Haia de 1980. 

 

1.2 Noções básicas  

 

1.2.1 Do Melhor Interesse da Criança  

 

Com a consolidação da perspectiva dos Direitos Humanos desde a 2ª Guerra 

Mundial, foram conferidos direitos universais à todos os seres humanos, porém houve 

uma divisão para que alguns direitos fossem temáticos, tratando especificamente de 

alguns grupos vulneráveis que teriam necessidades diferentes de outros. 

Um dos grupos que foi o das crianças e adolescentes, tratados nesse trabalho 

como crianças, que se viu no centro de uma revolução social que passou a enxergá-los 

como sujeitos de direito, não apenas meros acessórios do poder familiar, garantindo-lhes 

direitos e proteções que não existiam anteriormente, tanto no plano internacional, quanto 

no plano interno de vários países. 

No plano internacional, cabe mencionar alguns instrumentos internacionais de 

vital importância para o estudo completo dessa Convenção, como a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito das Crianças de 1989, que conferiu proteção internacional 

e solidificou, de uma vez por todas, o Princípio do Melhor Interesse da Criança12. 

Cabe ressaltar que o conceito de criança para a Convenção da Haia de 1980 se 

restringe a faixa etária de até16 anos, enquanto na Constituição Federal, no Código Civil 

e no ECA, menores são todos aqueles abaixo dos 18 anos completos.  

 

                                                           
12 O artigo 3º, § 1º dessa Convenção sobre o Direito das Crianças assevera: “Todas as ações relativas a 

efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou 

órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.” 
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A partir de então, houve uma tendência global, tanto a nível privado quanto a 

nível público, de colocar a criança como o centro de tutela dos direitos familiares, sendo 

dever do Estado, da família e da sociedade a proteção das mesmas13. 

 Outra ferramenta importante na proteção dos interesses da criança a nível do 

Direito Internacional é a Convenção de Nova York  sobre a Cobrança de Alimentos no 

Estrangeiro de 1950, que possibilitou à criança, que é a credora, exigir seus direitos 

alimentares e de subsistência aos genitores que moram no exterior, fato que era um 

impeditivo para a concretização dessa situação, deixando à míngua diversas crianças, 

enquanto os responsáveis se deslocavam para outras fronteiras e ficavam fora do alcance 

da jurisdição do Poder Judiciário brasileiro.14 

Ainda no aspecto internacional, porém em âmbito regional, há de se trazer a 

Convenção Interamericana sobre a Restituição Internacional de Crianças de 1989, que 

cumulada à Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de 

Crianças de 1980, trouxe ainda mais mecanismos para a proteção do interesse da criança 

evitando que ele pudesse se afastar de sua residência habitual e atuando na facilitação da 

comunicação entre os Estados Americanos15. 

Esse princípio ainda ecoou no sistema legal interno do Brasil, reverberando na 

própria Constituição Federal. Se analisarmos o artigo 227, veremos que as crianças têm 

proteção constitucional e o tema é uma das principais finalidades da família e objeto de 

interesse do Estado. 

Sendo mais específico no que tange à proteção das crianças, no Brasil existe uma 

Lei Ordinária, sancionada no dia 13 de julho de 1990, chamada Estatuto da Criança e do 

Adolescente, também conhecida como ECA, que é o ápice da legitimação desse Princípio 

do Melhor Interesse da Criança já que dos artigos 3º a 6º são dados os ditames do que 

essa lei tutela e após, dentro de seus outros 261 artigos, são evidenciados todos os direitos 

e obrigações a que as crianças brasileiras são sujeitas. 

 

                                                           
13 O artigo 227 da Constituição Federal Brasileira de 1988 é explícito ao conferir à toda sociedade o dever 

de proteção da criança, conforme: “Art. 227. 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.”  
14 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: Incluindo noções de 

direitos humano e direito comunitário. 5. Ed. Salvador: Editora JusPodium, 2013.p. 744. 
15 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira. 1. Ed. Porto Alegre: 

Revolução eBook, 2016. p. 350. 
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1.2.2 Da Retirada Ilícita  

 

Para caracterizar e delimitar o âmbito de aplicabilidade da Convenção, o artigo 3º 

indica a situação onde a retirada da criança é ilícita e, portanto, passível de atuação da 

Convenção, vejamos:  

 

“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.”   

  

Cabe ressaltar que, o conceito de sequestro que se tem aqui, não está ligado ao 

rapto de crianças para o tráfico internacional de pessoas ou de órgãos (casos esses 

tratados em outros instrumentos internacionais, como o Protocolo Adicional à Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional16, por exemplo) ou ao 

conceito em que se tem no próprio Direito Penal, vez que o próprio título da Convenção 

já deixa claro no seu título, que trata-se de aspectos unicamente civis. 

Trata-se apenas do próprio aspecto civil, de âmbito familiar, onde a criança é 

subtraída de seu país para outro, por um de seus genitores ou quem detenha sua guarda. 

Inclusive, a própria terminologia incomoda aos pais, que não se enquadram como 

sequestradores, por não procurarem uma contrapartida financeira17.  

Torna-se muito importante salientar que a Convenção não tem como objetivo 

tratar ou regular a guarda da criança, deixando claro em seu texto que essa função é de 

âmbito interno dos Estados Contratantes. Sua função única e exclusiva é o de trazer de 

volta a criança ao Estado Contratante que é sua residência habitual. 

                                                           
16 CASTILHO, Ela Wiecko V. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao Protocolo de Palermo. 

Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/trafico-de-

pessoas/artigo_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em: 17 de setembro de 2017. 
17   GRUPO PERMANENTE DE ESTUDOS SOBRE A CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980. Biblioteca do 

Supremo Tribunal Federal. Texto da Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Menores. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf>. Acesso 

em: 17 de setembro de 2017. 
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Outro ponto a ser esclarecido é que quando a Convenção faz menção à residência 

habitual da criança, ela não fala da nacionalidade do mesmo. Portanto, independente da 

nacionalidade que a criança pertença, se ele teve como última residência habitual um 

Estado Contratante, ele estará amparado pela Convenção da Haia de 1980. 

Em suma, a Convenção deve ser acionada assim que os requisitos que o artigo 3º 

da Convenção se refere forem satisfeitos e houver a retirada ilícita da criança de um 

Estado Contratante. 

 

1.2.3 Da Residência Habitual  

 

Deve-se observar que o texto da Convenção fala da “residência habitual”, que é o 

local onde a criança estuda e vive, ou seja, mantém seus laços de habitualidade. E, para 

que se utilize a Convenção, é necessário que a criança estivesse no seu local de residência 

habitual imediatamente antes de ser sequestrado, para que os trâmites até a sua devolução 

possam acontecer. 

Nas palavras do professor Paulo Henrique Gonçalves Portela18 “o STJ definiu que 

residência habitual, para os fins da Convenção de (sic) Haia, é aquela em que a criança 

tinha suas raízes, estava vivendo em caráter de permanência antes de ser indevidamente 

levada a outro país”.  

Esse entendimento veio do julgamento de um Recurso Especial19, cuja relatoria 

ficou a cargo do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho e que se tornou o principal 

                                                           
18 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: Incluindo noções de 

direitos humano e direito comunitário. 5. Ed. Salvador: Editora JusPodium, 2013.p. 788. 
19 DIREITO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DOSEQUESTRO 

INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. ART. 3o. DO DECRETO 3.413/2000.RESIDÊNCIA HABITUAL 

QUE, NESTE CASO, DEVE SER ENTENDIDA COMO ANORUEGA. RECORRENTE QUE SE 

SUBMETEU À JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA PARADEFINIÇÃO DA GUARDA DAS CRIANÇAS E, 

APÓS DECISÃO DESFAVORÁVEL,RETORNOU COM OS FILHOS AO BRASIL, SEM O 

CONSENTIMENTO DE QUEMDETINHA A GUARDA LEGAL DOS MENORES. 

INDISPENSABILIDADE DOCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO, COM O RETORNO DOS 

MENORES AO PAÍSESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DESCRITA NO 

ART. 13 DODECRETO 3.413/2000. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1(...) 9. A residência 

habitual, para fins da Convenção de Haia é aquela em que a criança tinha as suas raízes, estava vivendo em 

caráter de permanência. E, segundo a referida Convenção, é a Lei desse Estado soberano que deve decidir 

as questões relativas à guarda dos menores. Pelo que dispõe o art. 3o. do Decreto 3.413/2000, neste caso, 

mostra-se ilícita a transferência dos menores para o Brasil em2006, ante a existência de um direito de 

guarda efetivamente exercido pelo genitor, que tinha a seu favor uma decisão judicial à qual a recorrente, 

por livre vontade, resolveu se submeter.(...) 

(STJ - REsp: 1315342 RJ 2012/0057779-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data 

de Julgamento: 27/11/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2012) 
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entendimento sobre o que a residência habitual no Brasil, guiando a interpretação da 

Convenção desde então. 

A comprovação da residência habitual pode ser comprovada através do com 

registro da matrícula escolar, os pagamentos dos cursos e da escola (caso seja privada), 

testemunhas como vizinhos, professores e diretores de colégios, dentre outras formas de 

fácil comprovação, buscando a celeridade do processo. 

É importante ressaltar que esse conceito não encontra óbice na legislação 

brasileira, já que o Código Civil vigente desde 2002 (sendo, portanto, posterior à 

formulação e internalização da Convenção) determina que a lei do domicílio do indivíduo 

seja a responsável por determinar o início e o fim da personalidade, a capacidade civil e 

os direitos de família. 

 E o processo começa com uma análise preliminar para comprovar se a residência 

habitual da criança é, de fato, o país que recebeu a denúncia, sendo esse o momento de 

início para que toda a máquina jurídico-administrativa vinculada à Convenção inicie seus 

trabalhos. 

 Ainda na primeira parte da alínea a) do artigo 3º, anteriormente citada, vemos que 

a Convenção fala do direito de guarda. Apesar de não ser o objeto de interessa da 

Convenção que trata do sequestro internacional, a guarda da criança deve ter especial 

atenção, pois é ela que será um dos requisitos para a configuração da retirada ilícita. 

Já em seu artigo 4º, a mesma é bem taxativa ao trazer: “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”. 

Tem-se que destacar que a regra de conexão, nesse caso, é o da residência habitual, pois o 

objetivo e a própria razão de existir da Convenção é a restituição do status quo, a volta da 

“normalidade” da vida da criança para que se regule o exercício do direito de guarda. 

Essa é a função básica desse documento de Direito Internacional Privado. 

 Outro ponto de interesse a ser analisado é o trecho que se refere a qualquer criança 

que tenha residência habitual num Estado Contratante. Isso já foi mencionado no início 

deste trabalho, pois é de vital importância para que se tenha a noção da abrangência dessa 

Convenção. 
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Não interessa a ela que a criança seja nacional do Estado Contratante, pois é muito 

comum que uma criança seja nacional daquele Estado e resida em outro, como seu 

inverso também é tão comum quanto à primeira situação. 

 Para que haja proteção a todos as crianças que tenham sua residência habitual 

naquele Estado e não haja segregação no tratamento para com os estrangeiros ali 

residentes, optou-se por assistir à totalidade de quem é residente desse Estado.  

Portanto, caso a criança sequestrada seja estrangeiro ou nacional, desde que 

residente num Estado Contratante e seja retirado ilicitamente para outro Estado 

Contratante, quem exercer seu direito de guarda poderá acionar a Autoridade Central de 

seu país para começar os trâmites da Convenção. 

 

1.2.4 Das funções da Autoridade Central  

  

Quando se fala na Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Crianças de 1980, deve-se sempre ter em mente que ela parte da 

premissa de aproximação entre os Estados Contratantes para se resolver a retirada ilícita 

do criança no menor espaço de tempo possível, buscando a celeridade20 e a 

economicidade21. A figura que resume essa premissa e dá vida à ela é a Autoridade 

Central, que é quem detém as atribuições administrativas e judicantes, a fim de dar 

prosseguimento ao processo iniciado pelo outro Estado Contratante e aparece já no artigo 

6º da Convenção, quando ela expressa que “cada Estado Contratante deve designar uma 

Autoridade Central para dar cumprimento às obrigações lhe são impostas”, ou seja, cada 

Estado que assinar e ratificar a Convenção deve indicar algum órgão estatal que será o 

responsável para agir em seu nome, concentrando e coordenando as atividades de 

cooperação entre seus congêneres estrangeiros também vinculados à Convenção22. 

No caso do Brasil, a Autoridade Central para a Convenção da Haia sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças de 1980 era até outubro, a 

                                                           
20 A Constituição Federal de 1988 preconiza a celeridade processual como um dos princípios basilares do 

Devido Processo Legal em seu art. 5º, já que o inciso LXXVIII prega: “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação”.  
21NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Vol. Único. 8. Ed. Salvador: 

Ed. JusPodium, 2016. p. 359. 
22 TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro Internacional de Crianças: Comentários à 

Convenção da Haia de 1980. 1. Ed. São Paulo : Editora Atlas. 2014. p. 131. 
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Secretaria de Direitos Humanos, que já foi vinculada ao Ministério da Justiça, e se tornou 

um Ministério em fevereiro de 20172324 representando o Brasil perante às outras 

Autoridades Centrais e coordenando a aplicação da Convenção em território nacional. 

Porém, desde 5 de outubro de 2017, a Autoridade Central nos casos que envolvam 

a Convenção da Haia de 1980 passou a ser o Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça2526, cuja função 

agora é a de concentrar as funções de Autoridade Central em todas as Convenções nas 

quais o Brasil é Estado Contratante. 

Essa função foi dada pelo Decreto 9.150/17, editado em 4 de setembro de 201727, 

cujo artigo 12 define a competência do Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional:  

 

“Art. 12. Ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Jurídica Internacional compete: 

[...] 

III - estruturar, implementar e monitorar ações de governo, além de 

promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário e do 

Ministério Público nas seguintes áreas: 

a) cooperação jurídica internacional em matéria civil e penal, inclusive 

em assuntos de prestação internacional de alimentos, subtração internacional de 

crianças, adoção internacional, extradição, transferência de pessoas condenadas 

e transferência da execução da pena; e [...]”. 

 

A Autoridade Central, por força da própria Convenção apresenta caráter dúplice28, 

já que deve atuar tanto no campo administrativo quanto no judicial, dando funções que, 

normalmente, extrapolariam as funções administrativas, entrando na seara judicante. 

É importante lembrar que a Convenção atribui ao Estado Contratante a faculdade 

de indicar mais de uma Autoridade Central, principalmente para locais onde hajam 

diferentes sistemas legais, como na China, onde Hong Kong e Macau, ambas são 

                                                           
23 Disponível em:< http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/522670.html>. Acesso em: 11 de 

dezembro de 2017. 
24 A Secretaria de Direitos Humanos foi elevada à categoria de Ministério em 2 de fevereiro de 2017, por 

meio da Medida Provisória 768/17. Essa Medida Provisória foi revogada pela lei 13.502/17, que em seu 

artigo 21, inciso VII fala: “Art. 21. Os Ministérios são os seguintes: [...]VII - dos Direitos Humanos;” 
25 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/acaf/autoridade-

central-federal>. Acesso em: 11 de dezembro de 2017. 
26 Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/assuntos/adocao-e-sequestro-internacional>. Acesso em: 11 de 

dezembro de 2017. 
27 Apesar de editado em 04 de setembro de 2017, o Decreto 9.150/17 prevê em seu artigo 11 que ele 

vigorará a partir de 05 de outubro de 2017. 
28 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/acaf/subtracao-

internacional/subtracao-internacional>. Acesso em: 11 de dezembro de 2017. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/522670.html
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território chinês, tem uma Autoridade Central cada, porém a China não ratificou a 

Convenção da Haia de 198029.  

Porém, a professora Carmen Tiburcio30 traz uma ressalva muito importante 

quando da situação de indicação de mais de uma Autoridade Central para os casos de 

sequestro internacional. Para ela, nessas situações, pode haver um desencontro de 

informações, atrasos na comunicação entre essas Autoridades Centrais ou até confusão no 

momento de enviar a solicitação, e diante da limitação temporal que a Convenção impõe, 

torna muito preocupante a “divisão” dessa responsabilidade.  

Mesmo que a Convenção traga no próprio artigo 6º a “solução” para isso, 

exigindo que uma “superautoridade central31” em específico venha a ser a única para qual 

os pedidos devam ser encaminhados, na visão dessa autora, não é salutar que isso ocorra, 

pelos motivos acima mencionados. 

Por ser o agente de intermediação entre os Estados Contratantes e os cidadãos, as 

Autoridades Centrais são subordinadas a 5 princípios básicos, segundo o Guia de Boas 

Práticas. 

O primeiro deles é o princípio da efetividade32, que defende a ideia de que a 

Autoridade Central deve ter e usufruir de todos os meios e possibilidades para solucionar 

os casos, indo além das funções burocráticas, trazendo um atendimento rápido e eficiente. 

O segundo é o princípio da cooperação33, que deve imperar nas relações entre 

todos os envolvidos que tenham caráter público, buscando sempre a cumplicidade e a 

objetividade das informações, pois depende disso para que a Convenção possa existir no 

plano material e ter sua função executada com sucesso. 

Cabe salientar que, caso haja, as diferenças ou dificuldades na aplicação desse 

princípio podem ser resolvidas com a intervenção de outros países, suas Autoridades 

Centrais ou algum órgão que tenha caráter neutro34. 

Em terceiro temos o princípio da consistência35, que tem o corolário de padronizar 

os documentos e formulários que sejam utilizados na instrumentalização da Convenção, 

                                                           
29 Disponível em: < https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=24>. Acesso em: 

02 de dezembro de 2017. 
30 TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro Internacional de Crianças: Comentários à 

Convenção da Haia de 1980. 1. Ed. São Paulo : Editora Atlas. 2014. p.132. 
31 Ibid., p.132. 
32 Ibid., p. 134. 
33 Ibid., p. 134. 
34 Ibid., p. 134. 
35 Ibid., p. 134. 
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facilitando a comunicação e o entendimento entre os diferentes órgãos envolvidos nessas 

situações. 

Temos também o princípio da agilidade36, que talvez seja o que tenha caráter mais 

balizador nos termos da Convenção, já que é esse princípio que dá o tom para que todos 

os envolvidos possam se unir para atingir a finalidade da forma mais breve possível. 

 A importância desse princípio é tão grande por ser o tempo, o principal inimigo da 

própria Convenção, já que o lapso temporal entre o sequestro e o requerimento junto à 

Autoridade Central deve ser, preferencialmente, no prazo de 1 ano, conforme o artigo 12 

da Convenção. 

Esse artigo confere um prazo delimitador em que, segundo a própria Autoridade 

Central brasileira, duas situações são criadas baseadas no Direito Civil37: a) a 

nova/recente, quando o pedido à Autoridade Central é feito em menos de 1 ano do 

sequestro; b) a velha, que é a situação em que o pedido só é feito após 1 ano do sequestro. 

E essa análise deve ser feita pelo juiz ou autoridade antes de se analisar o conteúdo do 

pedido, pois ela determinará o trâmite a ser seguido. 

Na primeira situação, a nova, o juiz ou autoridade pode se utilizar das medidas de 

urgência e antecipando os efeitos da tutela sem a resposta da outra parte. Ao passo que 

nas situações velhas, o juiz deve ouvir quem sequestrou antes de tomar qualquer medida 

de caráter antecipatório. 

Por fim, temos o princípio da transparência38, que faz parte do âmago das 

aspirações democráticas que baseiam a Convenção. Segundo esse princípio, as 

informações devem estar sempre disponíveis para os interessados e todos os envolvidos39, 

pois é essa transparência que será capaz de reforçar os laços entre as nações, suas 

Autoridades Centrais e trazer amparo às pessoas, sendo importante a utilização de novas 

tecnologias e de todas as formas de difusão dos atos processuais. 

                                                           
36 Ibid., p. 134. 
37 GRUPO PERMANENTE DE ESTUDOS SOBRE A CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980. Biblioteca do 

Supremo Tribunal Federal. Texto da Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Menores. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf>. Acesso 

em: 17 de setembro de 2017. 
38 TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro Internacional de Crianças: Comentários à 

Convenção da Haia de 1980. 1. Ed. São Paulo : Editora Atlas. 2014. p. 134. 
39 De acordo com a Professora Carmen Tibúrcio, em seu livro “Sequestro Internacional de Crianças: 

Comentários à Convenção da Haia de 1980” escrito em conjunto com o Desembargador Federal 

Guilherme Calmon, o Estado Brasileiro mantém, através de sua Autoridade Central, um site para tornar 

pública sua função e disponibilização de panfletos e cartilhas. 
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Devido ao caráter de Direito Público do qual o Direito Processual é um ramo, esse 

está intimamente ligado ao Direito Constitucional40, visto que os preceitos básicos do 

Processo estão positivados na Constituição Federal de 1988. É o Direito Constitucional 

que dá as bases para que o Direito Processual possa existir, limitando as funções do 

Estado e conferindo direitos para o indivíduo se proteger da suposta onipotência estatal.  

É essa proteção constitucional que submete todos os órgãos estatais às regras 

processuais que estão elencadas no texto da Carta Magna brasileira, garantindo a 

distribuição do acesso à justiça e efetividade41. 

Logo, as funções processuais da Autoridade Central estão intimamente vinculadas 

ao texto constitucional, que em última análise, é quem avaliza sua atuação junto aos 

cidadãos. 

Partindo dessa explicação, podemos agora adentrar nas funções que a Autoridade 

Central deve exercer para prestar a melhor e mais ágil ajuda aos cidadãos que a ela 

recorrem.  

 

 

1.3 Da regra geral da Convenção da Haia de 1980 

 

 A Convenção, enquanto instrumento legal deve prezar por criar uma regra geral 

que será a base para o desenvolvimento e aplicação de seu texto, devendo ser o norte para 

o julgador ou autoridade administrativa que recebe um caso que envolva a aplicação 

convencional. 

 Para essa situação, temos como regra geral a devolução da criança no espaço de 

tempo mais breve possível, visando a volta ao status quo que imperava antes do 

sequestro. É a partir desse ideal que todos os órgãos e pessoas devem tomar suas ações, 

buscando a solução efetiva. 

 A orientação temporal da celeridade encontra respaldo no artigo 12 da 

Convenção, que é bem explícito ao dar as diretrizes para que a restituição possa 

acontecer, conforme: 

 

                                                           
40 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel . 

Teoria Geral do Processo. 27. Ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2011. p. 84. 
41 Ibid., p. 85. 
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“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 retorno imediato 

da criança. A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após 

expirado o período de 1 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 retorno 

da criança”. 

 

 Ao analisar este artigo, podemos encontrar as indicações de como proceder para o 

retorno da criança ao lar. A comunicação do genitor que não está mais com seu filho tem 

como finalidade, trazê-lo de volta. A imensa maioria dos casos que foram submetidos aos 

termos da Convenção adotou o artigo 12 como regra geral para o cumprimento da 

Convenção, através da análise do lapso temporal do pedido.   

O lapso temporal oferecido pela Convenção no artigo 12 deve ser objeto de 

análise por conta da Autoridade Central do Estado Contratante em que a criança estiver 

retida, já que é ele que dará o tom de como devem se proceder as tratativas até a 

devolução da criança ao seu Estado de residência habitual. 

 O primeiro parágrafo do artigo 12 é bem claro ao obrigar o Estado Contratante em 

que a criança se encontra a forçar o retorno desde que a mesma seja encontrada, não 

podendo haver análise dos aspectos da vida da criança em seu território, atribuindo um 

efeito vinculante para os Estados que estão ligados à Convenção. 

 Essa vinculação tem efeito prático em sede de poder dividir as situações, já que o 

segundo parágrafo permite que exista a comprovação de que a criança já está estabelecida 

e integrada ao ambiente que vive desde seu sequestro. 

 No que tange ao primeiro parágrafo, o que se tinha em mente era tentar agilizar o 

retorno da criança, evitando que traumas maiores fossem sentidos. É certo que num prazo 

de um ano muitas coisas podem acontecer. Porém, é um prazo razoavelmente rápido para 

que as Autoridades Centrais possam se comunicar e acabar com a ruptura que ocorreu a 

partir da retirada ilegal da criança. 

 Para uma melhor interpretação de como funciona esse prazo fixado pela 

Convenção de 1980, é preciso invocar o relatório de Elisa Pérez-Vera42, uma grande 

jurista espanhola, especializada em Direito Internacional Privado. Pérez-Vera foi a autora 

                                                           
42 PÉREZ-VERA, Elisa, Explanatory Report, 1981. Disponível em: 

<www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2779> . Acesso em 03 de outubro de 2017 
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do Relatório Explicativo da Convenção. Na visão da autora, o prazo deve ser dividido em 

3 fases para a contagem de 1 ano: início, extensão e término43, cada qual com suas 

características, que serão primordiais para entender o artigo 12. 

 O início deve ser contado a partir da retirada ilegal da criança ou então da não 

devolução da mesma, caso que acontece quando quem sequestra sai com o consentimento 

do detentor da guarda, porém não retorna com a criança no prazo estipulado entre os pais. 

Ou seja, o momento em que direito de guarda, previsto no artigo 5º da Convenção é 

violado. 

 A extensão é o próprio lapso, o período em que a criança está longe de sua 

residência habitual, o tempo quem que o direito de guarda está sendo mitigado e a criança 

está deixando de viver a vida que lhe é proporcionada regularmente. 

 Já o término ocorre quando houver a comunicação formal com a Autoridade 

Central responsável pela devolução da criança, servindo inclusive como uma forma de 

proteger o cidadão que se utiliza da Convenção da demora do aparato estatal dos Estados 

Contratantes44.  

É de fundamental importância não fixar esse prazo de 1 ano à devolução da 

criança, mas sim à comunicação com a Autoridade Central do outro Estado Contratante, 

pois é a partir dessa comunicação que se dará a efetiva busca e retorno da criança. Essa 

confusão é bastante comum e pode acarretar um desgaste desnecessário entre os 

envolvidos no caso.  

 Indo além, esse artigo ainda prevê a interrupção dos procedimentos ou a rejeição 

do pedido quando o Estado Contratante que foi requerido tiver indícios de que a criança 

saiu de suas fronteiras, ou seja, está fora do seu alcance. 

Isso é uma forma de o Estado Contratante poder se eximir de qualquer responsabilidade 

perante as famílias, já que a criança não está mais dentro de seu território, deixando de 

vinculá-lo à Convenção.  

 

1.3.1 Da Exceção à Regra Geral  

 

                                                           
43 TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro Internacional de Crianças: Comentários à 

Convenção da Haia de 1980. 1. Ed. São Paulo : Editora Atlas. 2014. p. 244. 
44 Ibid., p. 244. 
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Assim como a Convenção prevê o retorno imediato da criança ao seu Estado de 

residência habitual, ela prevê que possam existir casos em que não se aplicariam os 

requisitos da regra geral, prevista no preâmbulo do artigo 12, já que cada caso é bastante 

específico em suas características. 

  Dentro do mesmo artigo 12, que foi explicado acima como sendo a base para a 

condução dos trabalhos dos Estados Contratantes, o segundo parágrafo já faz uma 

ressalva, indicando que o retorno pode não ocorrer se ficar comprovado que a criança já 

esteja integrada ao seu novo local de residência quando a própria aplicação da regra geral 

signifique um abalo muito grande na vida da criança. 

 Vale ressaltar que aqui também, assim como em toda a Convenção, é aplicado o 

princípio do melhor interesse do criança. 

 Superado essa parte, a Convenção em seu artigo 13 traz os casos em que a regra 

da devolução imediata da criança pode ser mitigada, permitindo que o a criança em 

questão possa continuar morando em um novo país, transformando-o em sua nova 

residência habitual. 

 Esse artigo traz algumas situações que devem ser comprovadas pela parte que se 

opõe à devolução da criança já que ele é o interessado na permanência do criança sob 

seus cuidados. 

 A primeira das situações é dada quando o direito de guarda não é exercido de fato 

ou plenamente. Essa situação é muito importante, pois se o direito de guarda não está 

estabelecido, ele não pode ser violado. Sem a violação, a Convenção não pode ser 

invocada45.  

 A segunda é dada quando quem alega que teve seu direito de guarda violado 

consentiu com a retenção, ou seja, quando houve um acordo anterior e agora uma das 

partes está em desacordo. Quem seria o “raptor” está de boa-fé, logo, não pode ter seu 

direito mitigado46.  

 Já na alínea a, a Convenção trata da possibilidade do retorno da criança como 

sendo mais prejudicial do que a manutenção dela em seu novo endereço, seja por conta 

                                                           
45 GRUPO PERMANENTE DE ESTUDOS SOBRE A CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980. Biblioteca do 

Supremo Tribunal Federal. Texto da Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Menores. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf>. Acesso 

em: 17 de setembro de 2017. 
46 Ibid.  
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dos históricos de violência doméstica, privações de toda ordem ou até o meio em que a 

criança vivia, como guerra, tráfico, dentre outras situações de periculosidade47. 

 No segundo parágrafo do mesmo artigo, a Convenção ainda coloca a vontade da 

criança como um fator determinante para obstar seu retorno à sua (então) residência 

habitual, conferindo à criança que tiver condições de analisar com maturidade o que é 

melhor para si. Não fala sobre alguma idade específica ou faixa etária que abarque essa 

situação, porém, na visão de Pérez-Vera, a questão deve ficar a cargo do Estado 

Contratante em que a criança está48. 

 Para que haja essa avaliação por parte da Autoridade Central do Estado 

Contratante em que a criança foi levada, a Autoridade Central de sua residência habitual 

deve prestar todas as informações possíveis, para que a análise seja a mais completa e 

acertada possível, pois as situações de exceção devem, primariamente, continuar como 

exceção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Ibid. 
48 TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro Internacional de Crianças: Comentários à 

Convenção da Haia de 1980. 1. Ed. São Paulo : Editora Atlas. 2014. p. 269. 
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2 OS PROBLEMAS PROCESSUAIS E ESTRUTUTRAIS QUE ENVOLVEM O 

CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980 NO BRASIL  

 

Conforme vimos no capítulo anterior, onde foram explicados os conceitos mais 

importantes que envolvem a própria aplicação da Convenção, no presente capítulo iremos 

debater os principais pontos de incongruência quando da utilização dos mecanismos da 

Convenção da Haia de 1980. 

Porém, antes disso, é de vital importância para a fiel explicação deste trabalho 

explanar sobre como é o procedimento para se aplicar a Convenção, desde a recepção da 

denúncia até o momento da entrega da criança, sendo que essa é a realidade brasileira, 

segundo a própria Autoridade Central, que no Brasil é a Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos (SDH). 

 

2.1 Do processo de aplicação da convenção 

 

Segundo o artigo 7º da Convenção, alguns dos deveres das Autoridades Centrais 

são: 

 

“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: 

[...] 

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 ao retorno da criança ou, quando for o caso, que permita a organização ou 

o exercício efetivo do direito de visita;”   

 

 De pronto, podemos observar alguns problemas nessas três alíneas descritas 

acima, no que tange ao ordenamento jurídico nacional. Falaremos de cada uma delas ao 

explicar os pontos de dificuldade para a aplicação da Convenção. 

 Por ora, o que será feito nessa primeira parte do segundo capítulo é a explicação 

desse processo que é administrativo em seu início e pode se tornar judicial49. 

 

                                                           
49 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/convencaohaia/cms/verTexto.asp?pagina=conferenciaDireito>. 

Acesso em: 17 de setembro de 2017. 
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2.1.1 Da Fase Administrativa  

  

A Autoridade Central brasileira ao receber o pedido de cooperação jurídica 

internacional da sua congênere estrangeira, deve fazer o “juízo de admissibilidade” do 

caso, para saber se a criança ainda se encontra em seu território, já que se ela não estiver, 

a Convenção perderá seus efeitos no trato bilateral e, se for o caso, é dever a Autoridade 

Central brasileira remeter os autos para a Autoridade Central em que a criança se 

encontrar ilicitamente. 

Para um entendimento mais simplificado de como ocorre o procedimento, este 

trabalho está embasado no que diz a própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 

que é a Autoridade Central tupiniquim50. 

 Conforme dito no capítulo anterior, uma análise formal deve ser realizada, para 

que todos os requisitos constantes na Convenção sejam atendidos e seja configurado o 

sequestro internacional de crianças. 

 Logo depois de se verificar o cumprimento dos requisitos formais, é dever da 

Autoridade Central brasileira e da Autoridade Central estrangeira oficiarem a Interpol, 

informando alguns dados que são cruciais para a localização da criança em território 

brasileiro, como o roteiro dos voos ou das embarcações, datas, fisionomia, dentre outras 

características que facilitarão para que a criança seja encontrada no mais breve espaço de 

tempo possível. 

 Nunca é irrelevante relembrar que nessa Convenção, o maior obstáculo é o tempo, 

já que é ele quem vai decidir qual tipo de procedimento será realizado, se a Convenção 

pode ser aplicada ou não, o tempo de adaptação e os interesses da criança. 

 Como essas informações são inerentes às crianças e às famílias, todas as 

diligências entre a Interpol e as Autoridades Centrais devem ser feitas de forma sigilosa, 

conforme diz a Autoridade Central do Brasil51.Caso se faça necessário, outras redes de 

localização de crianças podem ser diligenciadas, conforme for o caso. 

 Um dos pontos mais importantes para se debater os problemas para a 

implementação e a consolidação da Convenção da Haia de 1980 é a questão da extensão 

territorial do Brasil, que é enorme52, com grandes espaços de seu território nacional ainda 

                                                           
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Disponível em <http://www.acrissul.com.br/noticias/ver/6778/tamanho-do-territorio-brasileiro-e-

reajustado-para-8515-milhoes-de-km>.  Acesso em: 22 de setembro de 2017 
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a ser mapeado e atendido pelos três Poderes da República. Esse, porém é um problema 

que será debatido posteriormente no Capítulo 3. 

 Por fim, deve-se ressaltar que nessa fase, dá-se preferência para os métodos de 

autocomposição, como a mediação, para evitar que haja todo o desgaste emocional que é 

decorrente dos processos judiciais, para findar o mais breve possível a ruptura do status 

quo em que a criança vivia. 

 

2.1.1.1 Do papel da Polícia Federal  

 

Quando se percebe que a criança foi sequestrada e trazida para o território 

brasileiro por um estrangeiro, seja ele genitor, genitora ou tutor da criança, o qual entrou 

de forma irregular dentro das fronteiras brasileiras, a Polícia Federal, vinculada ao Poder 

Executivo, poderá atuar de forma a possibilitar a deportação desse indivíduo, sendo essa 

uma faculdade da própria Polícia Federal, de acordo com o artigo 144, I; § 1º, III  da 

Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 144 - “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I – Polícia Federal 

[...] 

§1º A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira destina-se a: 

[...] 

III- Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira.”  
 

 Portanto, a deportação é um ato unilateral da própria Polícia Federal, estando 

entre uma das suas atribuições como polícia de fronteira, responsável pela salvaguarda da 

ordem pública e da paz social, impedindo a entrada de pessoas que possam colocar em 

risco os interesses do país ou atrapalhar a boa convivência entre as pessoas e do Brasil 

perante o resto do mundo. 

Não é fora de hora explicar que isso é uma medida puramente administrativa e 

vinculada da Polícia Federal, não entrando no âmbito judicial. 

 Porém, antes de haver a deportação e para resguardar o princípio da dignidade 

humana, que é tão caro à nossa Constituição Federal de 1988, a Polícia Federal deve 

comunicar aquele que sequestrou a criança e se entrou no Brasil de forma irregular que o 

mesmo tem oito dias para deixar o território brasileiro de forma voluntária e pacífica. 
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Passados os oito dias e com a não saída voluntária, a Polícia Federal deverá deportar o 

indivíduo o mais rápido possível. 

 

2.1.1.2 Da possibilidade de Deportação Judicial  

 

 Ainda existe a possibilidade da deportação se dar por modo judicial, podendo-se 

aplicar aos casos em que o sequestrador tem sentença judicial criminal homologada pelo 

STJ, que é trâmite correto para que uma decisão de outro Estado seja reconhecida e 

cumprida dentro do território brasileiro, conforme o artigo 105, I, alínea i, que após a 

Emenda Constitucional 4553, conferiu à essa Corte Superior a competência para 

reconhecer e homologar as sentenças estrangeiras, conferindo o exequatur54. 

Ou podendo ser aplicada nos casos em que já houver sentença prolatada por juiz 

brasileiro55. 

 Já nos casos em que o sequestrador é cidadão brasileiro, estando fora do alcance 

da deportação, após a criança ser localizada pela Interpol, a Autoridade Central deverá 

notificar quem sequestrou sobre o pedido de devolução da criança ou informações sobre o 

direito de visita que veio da Autoridade Central estrangeira, para que, dentro de um prazo 

pré-estipulado para que possa entregar a criança e buscar uma solução consensual. 

 Isto posto, temos o fim da digressão sobre o âmbito administrativo da aplicação da 

Convenção, sendo esse o início de qualquer ação que será feita no futuro, buscando a 

solução mais rápida e efetiva, facilitando a comunicação entre todos os envolvidos nessa 

relação. 

 

2.1.2 Da Fase Judicial  

 

Superada a explicação supradescrita, é preciso adentrar no que pode-se chamar de 

fase judicial” ou “fase judicante”, que é o momento no qual finda-se o âmbito 

administrativo e tem início a busca pela tutela judicial. 

                                                           
53 Lenza, Pedro. Direito constitucional esquematizado / Pedro Lenza. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo : Saraiva, 2012, p. 608.  
54 Ibid., p. 608. 
55 Disponível e <http://www.stf.jus.br/convencaohaia/cms/verTexto.asp?pagina=conferenciaDireito>. 

Acesso em: 17 de setembro de 2017 

 



36 
 

  

É nessa fase que surgirão alguns novos órgãos que, atuando sempre em conjunto, 

darão continuidade ao que foi iniciado pela Autoridade Central, porém dentro da esfera 

judicial, para que a Convenção seja aplicada da melhor e mais rápida forma possível. 

 

2.1.2.1 Da atuação da Justiça Federal 

 

 Por conta de a Convenção da Haia de 1980 ser um instrumento jurídico 

internacional em que o Estado Brasileiro se obrigou a cumprir com obrigações perante 

Estados Estrangeiros e Organizações Internacionais, por força da Constituição Federal de 

1988, a Justiça Federal ficou responsável por processar e julgar os casos que se baseiam 

na Convenção quando estes chegam para a fase judicial. A própria Constituição é bem 

objetiva ao dizer: 

 

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município 

ou pessoa domiciliada ou residente no País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 

estrangeiro ou organismo internacional;”  

 

 

Logo, fica evidente a competência originária da Justiça Federal para que os 

entraves judiciais da aplicação da Convenção sejam dirimidos. 

É de fundamental importância que nesse caso, a Justiça Federal deve discutir 

apenas o retorno da criança ao seu país de residência habitual, porém, existem casos em 

que a guarda é pedida perante a Justiça Estadual, que é a competência para resolver as 

questões de Direito de Família.  

Esses pedidos de guarda têm como função interromper a tramitação dos processos 

de retorno da criança, porém, como foi verificado o caráter nefasto desses pedidos, o 

Superior Tribunal de Justiça se posicionou, num voto magistral do Ministro Luis Felipe 

Salomão, em colocar a Justiça Federal como a responsável por também julgar as causas 

conexas ao objeto da Convenção56. 

                                                           
56 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. S2 – Segunda Seção. CC 100.345/RJ. Relator: Min. Luis Felipe 

Salomão. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2009, DJe de 18 de março de 2009. TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª Região. 2ª Turma. AC Nº 0001923-25.2008.4.03.6123/SP. Processo Originário 
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 Porém, essas questões do conflito competência e de outras questões que são 

conexas à competência da Justiça Federal para julgar essas ações que são de âmbito do 

Direito de Família devem ser analisadas, pois configuram um dos grandes óbices ao 

efetivo cumprimento da Convenção da Haia de 1980. 

 

2.1.2.2 Da atuação da Advocacia Geral da União 

 

Após a falha das vias administrativas e se perceber que as mesmas são ineficazes, 

a própria Autoridade Central deve remeter os autos, as informações e tudo que for 

relativo ao processo para a Advocacia Geral da União (AGU), que é quem tem o jus 

postulandi57quando se trata de ações em que a União é parte. 

Para que se tenha uma melhor visualização do papel da AGU nesse processo, é 

preciso trazer o que a Constituição Federal de 1988 fala sobre: 

 

“Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 

através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, 

cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 

organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 

jurídico do Poder Executivo.”  

 

 Quando se toca na representação da União, deve-se ter em mente que o Estado 

Brasileiro, cuja União é a Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, é o responsável por 

fazer cumprir os tratados, acordos e convenções internacionais que assina e ratifica, 

devendo usar de seus órgãos, estruturas e instrumentos, para que se faça cumprir os 

compromissos firmados perante os Estados estrangeiros que também se vinculam aos 

acordos, tratados e convenções. 

Isso pode ser confirmado no artigo 21 da Constituição Federal de 1988, já que o 

mesmo é bem claro ao deixar como competência da união a manutenção de relação com 

Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais58. 

                                                                                                                                                                             
2008.61.23.001923-7/SP. Relatora: Des. Federal Cecília Mello. São Paulo, SP. Julgado em 29 de junho de 

2010. 
57 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/convencaohaia/cms/verTexto.asp?pagina=conferenciaDireito>. 

Acesso em: 17 de setembro de 2017 
58 O artigo 21 da Constituição Federal Brasileira de 1988 é explícito ao conferir à União o dever de se 

relacionar com seus pares estrangeiros e ser parte da comunidade internacional e suas organizações, 

conforme: “Art. 21. Compete à União: I- Manter relações com Estados estrangeiros e participar de 

organizações internacionais.” 
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 A própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos faz parte dessa estrutura e é a 

parte legítima para propor qualquer ação judicial que seja fruto da aplicação da 

Convenção da Haia de 1980, devendo ser representada nos autos pela Advocacia Geral da 

União. 

 Uma das características dessa participação da AGU no processo é a 

impossibilidade de haver outras pessoas no processo, já que é a União e não os cidadãos 

ou outros entes públicos que assinaram ou se comprometeram a cumprir com a 

Convenção. 

 Outro ponto a ser mencionado é que de acordo com a própria Convenção, os 

processos devem ser eficientes e gratuitos, com exceção dos custos de retorno da criança, 

o que é mencionado no artigo 26 da Convenção. 

O papel da AGU como o agente judicante dessas ações é gratuito e isento de 

custas ou taxas, permitindo que o máximo de pessoas possa usufruir de seus serviços e 

todas as crianças possam ser restituídas.  

 Portanto, é a participação da Advocacia Geral da União no processo é de vital 

importância para que se obedeça ao Princípio do Devido Processo Legal59. 

 

2.1.2.3 Da atuação do Ministério Público Federal 

 

Outro ponto que deve ser analisado é qual o Direito a ser aplicado, já que é 

necessário que haja o conhecimento do Direito de Guarda e/ou de Visita, sendo esse um 

dos pressupostos para que o sequestro internacional seja configurado, pois de nada 

adianta invocar os artigos da Convenção se a criança está viajando de forma regular e 

legal. 

 Todos os documentos que instruem a denúncia devem ser apresentados à 

Autoridade Central, na língua do país de residência habitual da criança e na língua 

portuguesa, conforme a ressalva feita ao artigo 24 da Convenção. 

Admitindo-se que houve sim uma turbação num desses tipos de Direito, a 

Autoridade Central encaminhará os autos para a AGU, que imbuída de seu jus postulandi, 

dará início ao processo judicial que fará cumprir o que diz o texto da Convenção da Haia 

de 1980. 

                                                           
59 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Vol. Único. 8. Ed. Salvador: 

Ed. JusPodium, 2016, p. 940. 
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 Porém, por respeito à Constituição Federal de 1988 e ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Ministério Público deve ser ouvido e dar seu parecer nos processos que 

tratarem da Convenção. 

 Por conta de ser a Justiça Federal o órgão jurisdicional responsável por processar 

e julgar ações cujo escopo permeia os tratados internacionais, o órgão ministerial 

responsável por dar vista e pareceres nesses casos é o Ministério Público Federal. 

 Nota-se que nesses casos que envolvam a Convenção da Haia de 1980, o papel do 

Ministério Público é bem diminuto, se comparado às outras espécies de ações de Direito 

de Família ou do próprio Direito Internacional, visto o papel de Autoridade Central da 

Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público Brasileiro, nos 

casos que envolvam a Convenção de Nova York sobre a Cobrança de Alimentos no 

Estrangeiro de 195060.  

2.1.3 Dos Problemas Processuais  

 

Após entendermos os órgãos envolvidos na fase judicial, é necessário explicar que 

a fase judicial na maioria das vezes é uma situação que é morosa e muito desgastante, já 

que existe um envolvimento emocional muito grande entre aqueles que são os alvos da 

Convenção. 

 

2.1.3.1 Da Problemática Pessoal 

 

Para se ter uma ideia, segundo dados do Conselho da Justiça Federal, que é o 

órgão da própria Justiça Federal cujo dever precípuo é supervisionar administrativa e 

orçamentariamente os órgãos a ela subordinados, tramitaram em 2016 em todas as 5 

regiões da Justiça Federal no Brasil 7.490.285 (sete milhões e quatrocentos e noventa mil 

e duzentos e oitenta e cinco) processos judiciais61 que envolvem todos os tipos de 

processos, sejam eles cíveis ou criminais 

                                                           
60 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: Incluindo noções de 

direitos humano e direito comunitário. 5. Ed. Salvador: Editora JusPodium, 2013, p. 796. 

 
61 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Movimentação Processual – Justiça Federal de 1º Grau. 

Brasília. 2017. Disponível em: 

<http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/MovimProcessualJFINTERNETTABELAS.htm>. Acesso em: 13 de 

novembro de 2017> 
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Não é de hoje que no Brasil a Justiça é, de fato, lenta, remontando a um histórico 

de negação à cidadania plena dos cidadãos, a dificuldade de acesso ao judiciário, dentre 

outros problemas crônicos e históricos da Justiça Brasileira62. 

Porém, sendo mais específico, é necessário entender que as demandas judiciais 

viveram um momento de “explosão” com a vigência da Constituição Federal de 1988, ou 

como é conhecida: “Constituição Cidadã”.  

Foi com a promulgação dessa Carta Magna que houve a facilitação do acesso à 

Justiça, através de mecanismos que antes não eram amparados ou explícitos, como o 

acesso universal aos meios judiciais e a Defensoria Pública. 

 Nesse conjunto, o Poder Judiciário ficou sufocado, já que a demanda cresceu 

exponencialmente, ao passo que as varas, os cartórios e o número de servidores cresceu 

de forma bem tímida, fazendo com que fossem distribuídos muito mais processos do que 

os processos transitados em julgado. 

 Essa é uma dinâmica que é realidade em todas as esferas do Poder Judiciário, 

desde o Juiz de Direito da Comarca do Interior até os gabinetes dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, passando pelos Tribunais de Justiça dos Estados e os 

Tribunais Regionais Federais. 

 Essa realidade também está presente dentro das Varas Federais de todo o Brasil, 

que vivem em crescente de números de processos distribuídos. Basta analisar os dados 

disponíveis por esse mesmo Conselho da Justiça Federal, que em 2002 foram distribuídos 

1.368.061 (um milhão e trezentos e sessenta e oito mil e sessenta e um) processos na 

Justiça Federal de todo o país63. Em 2016, foram distribuídos 2.744.137 (dois milhões e 

setecentos e quarenta e quatro mil e cento e trinta e sete) processos64.  

 Ou seja, num período de 14 (quatorze) anos, o número de demandas judiciais que 

bateram a porta das Varas Federais mais que dobrou, enquanto a proporção de juízes 

ainda apresenta déficit de 151 (cento e cinquenta e um) juízes, conforme dados do 

Conselho da Justiça Federal ainda em 200965. 

                                                           
62 Disponível em: < https://correio-forense.jusbrasil.com.br/noticias/661591/cnj-mostra-o-retrato-da-

morosidade-da-justica-brasileira>. Acesso em: 02 de dezembro de 2017. 
63 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Movimentação Processual – Justiça Federal de 1º Grau. 

Brasília. 2017. Disponível em: 

<http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/MovimProcessualJFINTERNETTABELAS.htm>. Acesso em: 13 de 

novembro de 2017> 
64 Ibid. 
65 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Indicativo de Carência nas Varas da Justiça Federal por 

Região. Brasília. 2009. Disponível em: < http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/ICVJFporRegiao.htm> 
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 Contudo, a função desse trabalho não é culpar os agentes estatais pela demora no 

processamento e julgamento das ações decorrentes da Convenção da Haia de 1980, 

porém explicar de forma clara as imperfeições do sistema judicial brasileiro que 

comprometem capacidade do Estado Brasileiro em arcar com seu compromisso perante a 

Comunidade Internacional no que tange à resolução dos casos de sequestro internacional 

de crianças. 

  

2.1.3.2 Da Problemática Temporal  

 

 Como já citado anteriormente, o Brasil tem algumas dificuldades estruturais que o 

deixam em uma situação bastante complicada perante os outros signatários da 

Convenção, já que dificilmente ele consegue dar uma resposta satisfatória às outras 

Autoridades Centrais. 

 Devemos tomar como parâmetro inicial o artigo 11 da Convenção, que limita o 

tempo decisório das Autoridades Administrativas e Judiciais, incluindo a Autoridade 

Central, conforme vejamos: 

 

“Artigo 11 - As autoridades judiciais ou administrativas dos Estados 

Contratantes deverão adotar medidas de urgência com vistas ao retorno da 

criança. Se a respectiva autoridade judicial ou administrativa 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.” 

 

Esse prazo de 6 semanas não é vinculante66, tornando-o apenas um balizador para 

que eventuais reclamações sejam feitas como forma de estimular as Autoridades do 

Estado Requerido, assim como um referencial para que todo o aparato administrativo e 

judicial seja idealizado afim de atender essas premissas. 

                                                           
66 TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro Internacional de Crianças: Comentários à 

Convenção da Haia de 1980. 1. Ed. São Paulo : Editora Atlas. 2014, p. 198 
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Para se entender melhor o motivo desse prazo, é preciso buscar o a análise do 

Desembargador Federal da 4ª Região, o Doutor Jorge Maurique, que num artigo para a 

Revista Doutrina do TRF-467, foi assertivo ao dizer: 

 

“Observa-se que esse prazo de seis semanas não é aleatório, mas sim um prazo 

fixado, pensado nos interesses da criança que foi subtraída indevidamente do seu 

local de residência habitual, isto é, está privada do convívio de seu círculo 

familiar e social, muitas vezes afastada da escola, porquanto, quando há 

deslocamento ou retenção ilegal, a criança passa a uma situação de 

clandestinidade e precariedade. Portanto, o prazo fixado de seis semanas tem por 

finalidade a redução ao máximo das nefastas consequências do deslocamento 

ilegal, visando à devolução da criança ao seu centro de convivência no prazo 

mais célere possível. Seis semanas na vida de qualquer pessoa pode ser, ou não, 

um prazo curto ou longo, mas na vida de qualquer criança – desenvolvendo suas 

potencialidades físicas e mentais, privada da convivência com seus amigos, 

parentes, muitas vezes com dificuldades de comunicação devido a idiomas 

diferentes – é, de fato, um prazo considerável. Mesmo assim, deve ser dito que 

raramente se consegue concluir, no Brasil um processo que envolva restituição 

de crianças nesse prazo” 

 

Outro ponto que deve ser comentado nesse artigo é sua menção às medidas de 

urgência, que tem caráter manifestamente reivindicatório, explicitando aos Estados 

Contratantes que deles se espera a solução mais rápida, com eficácia mais célere. 

Como a Convenção tem função de apenas restituir a criança ao seu país de 

residência habitual, pede-se urgência nos atos processuais e administrativos como um 

todo, sem discutir os termos de guarda.  

Considerando o que já foi dito acima, fica fácil verificar que a morosidade 

processual brasileira tem impactos fortíssimos na tramitação de qualquer processo que 

seja distribuído pelos cartórios judiciais. 

Por fim, deve-se explicar que a problemática temporal está intimamente conectado 

a um ponto de dificuldade, que talvez seja até mais importante que o temporal, pois é um 

dos principais motivos de se ultrapassar o tempo recomendado 

 

2.1.3.3 Da Problemática Processual  

 

                                                           
67 MAURIQUE, Jorge Antonio. Anotações sobre a convenção de Haia. Revista de Doutrina da 4ª Região, 

Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em: 

<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/jorge_maurique.html >. Acesso em: 23 de 

novembro de 2017. 
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Como explicado ao longo do trabalho, o grande problema para se aplicar a 

Convenção da Haia de 1980 é a questão temporal, já que existe uma recomendação de 6 

semanas para que a situação seja resolvida. 

Porém, no Brasil, desde a Constituição Federal de 1988 o Pode Judiciário virou o 

divisor e última palavra no que se fala sobre qualquer direito que possa ter sido violado 

ou qualquer insatisfação do cidadão, já que o artigo 5º, inciso XXXV fala dessa 

amplitude do Poder Judiciário: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

Portanto, qualquer das partes que se sinta preterido e desconfie que teve seus 

direitos violados, pode recorrer à tutela jurisdicional. 

E no diploma processual civil brasileiro, que vigora após a edição do CPC de 

2015, existe a indicação expressa para que a autoridade judiciária brasileira seja 

competente para o processamento e o julgamento de ações cujo o fato tenha sido 

praticado no Brasil, conforme o artigo 21, inciso III: “Art. 21.  Compete à autoridade 

judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: [...]III - o fundamento seja fato 

ocorrido ou ato praticado no Brasil.” 

Além disso, no que tange à cooperação jurídica internacional, fica bem claro que a 

mesma terá como objeto a concessão de medida judicial de urgência, por força do artigo 

27, inciso IV do Código de Processo Civil.  

Cabe ressaltar que esse inciso está em total sincronia com o artigo 2º da própria 

Convenção da Haia de 198068.  

Superada essa explicação geral do papel da autoridade judicial brasileira em 

questão de cooperação jurídica internacional e dos pressupostos constitucionais, deve-se 

entrar agora no cerne da questão da problemática processual, que também tem escopo 

constitucional e encontra fundamento no próprio Código de Processo Civil. 

 

2.1.4 Do Fundamento Constitucional  

 

                                                           
68 O artigo 2º da Convenção da Haia de 1980 é taxativo ao orientar àqueles que se utilizarão dela a 

providenciar tutelas de urgência: “Artigo 2º - 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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Além da amplitude dada ao Poder Judiciário pelo Constituinte Original, tem-se 

um preceito constitucional que é muito caro às democracias, pois é essa garantia que 

protege o indivíduo dos descalabros estatais e das injustiças. 

Esse preceito é adotado pela doutrina como o Devido Processo Legal69, aquele 

que garante ao cidadão um processo justo, em que ele seja ouvido e possa produzir 

provas para sua defesa, diferentemente do sistema inquisitorial que durou ao longo dos 

séculos antes da Revolução Francesa. 

Ele está elencado no artigo 5º, inciso LIV e inciso LV da Constituição Federal de 

1988, sendo o primeiro inciso o garantidor do direito em si, enquanto o segundo trata de 

quais garantias, o primeiro fala como o contraditório (direito de resposta), a ampla defesa 

(produção de provas favoráveis) e os recursos, sendo esse o tema que será analisado em 

breve. 

Com essas garantias, o Legislador Constituinte acabou com o regime de exceção 

que vigorava no Brasil durante o período militar e garantiu que todo cidadão tivesse voz 

ante o Poder Estatal. 

Porém, essa mesma garantia é um dos grandes paradoxos para o cumprimento dos 

termos da Convenção no que diz respeito ao lapso temporal entre a denúncia e a 

devolução da criança que se encontra ilicitamente no território brasileiro. 

 

2.1.5 Do Fundamento Processual Civil  

 

Após a análise dos direitos constitucionais à ampla defesa, ao devido processo 

legal e aos recursos, é preciso entrar na seara processual civil, para entender o que 

acontece dentro dos trâmites legais para que uma sentença seja prolatada e cumprida, 

num segundo momento. 

A Convenção, em seu artigo 2º, prevê a utilização de medidas de urgência para 

que a criança seja devolvida ao seu Estado de residência habitual, e o Código de Processo 

Civil brasileiro também prevê, como citado na página anterior, que quando se tratar de 

cooperação internacional, o recomendado é a utilização de medidas de urgência para 

fazer cumprir os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil quando houver 

judicialização da situação. 

                                                           
69 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Vol. Único. 8. Ed. Salvador: 

Ed. JusPodium, 2016, p. 940. 
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Em se tratando da Convenção da Haia de 1980, a principal medida adotada é, após 

a localização da criança, a busca e apreensão da criança com pedido de tutela antecipada, 

afim de proceder com mais celeridade a devolução.  

Porém, em concordância com o preceito constitucional e processual civil do 

devido processo legal, da decisão que deferir a tutela antecipada, cabem recursos 

processuais que tendem a retardar o processo. 

O próprio sistema judicial brasileiro é um impeditivo para o cumprimento efetivo 

da Convenção da Haia de 1980. Seja por conta da insuficiência material/pessoal, 

conforme descrito em páginas anteriores, seja por conta dos instrumentos que buscam 

efetivar o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. 

Apesar do Código Processual Civil de 2015 prever a desnecessidade de 

contraditório prévio em tutela provisória de urgência, em seu artigo 9º, parágrafo único, 

inciso I, as tutelas de urgência são passíveis de recursos, tal qual o agravo de instrumento. 

Basta que uma análise no diploma processual civil seja feita para que se entenda: 

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 

sobre: I - tutelas provisórias;”. 

Ou seja, caso seja deferida a busca e apreensão em caráter de tutela de 

emergência, a decisão é passível de ser obstada por agravo de instrumento, que será 

interposto na segunda instância do tribunal em que a ação for distribuída, atrasando o 

cumprimento da Convenção. 

Porém, esse não é o único recurso que é possível de ser interposto, já que o 

próprio agravo de instrumento, é possível que se interponha os embargos de declaração, 

afim de que qualquer omissão, obscuridade ou contradição seja elucidada.  

No entanto, alguns se utilizam desse recurso para protelar ainda mais a entrega da 

criança, já que os embargos de declaração podem ser interpostos em face de qualquer 

decisão, sentença, acórdão70.  

E ainda em sede de agravo de instrumento, antes de prolatado o acórdão, qualquer 

decisão do relator poderá ser alvo de agravo interno71, já que esse é um recurso que 

transfere o poder decisório do relator para o órgão colegiado ao qual ele pertence. 

                                                           
70 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Vol. Único. 8. Ed. Salvador: 

Ed. JusPodium, 2016, p. 2809. 
71 Ibid., p. 2794. 



46 
 

  

Sem falar da possibilidade de as decisões tomadas pelos desembargadores federais 

poderem ser contestadas no Superior Tribunal de Justiça, podendo chegar até o Supremo 

Tribunal Federal, de acordo com o Código de Processo Civil. 

Cabe lembrar que esses recursos demonstrados acima são os possíveis apenas no 

que se refere à tutela antecipada de urgência, deixando de lado o tempo necessário para 

que o processo seja concluído em sua integralidade na primeira instância. 

Isso tudo é uma forma de demonstrar que o processo no judiciário brasileiro é 

bastante complexo e demorado, por conta da possibilidade de se interpor recursos em 

quase todas as etapas processuais que existem. 

Quando o artigo 12 da Convenção fala do retorno imediato da criança, ele tem 

como premissa que todos os esforços serão tomados pelo Estado Contratante afim de 

cumprir a finalidade da Convenção, porém no Brasil, a estrutura judiciária não favorece 

ao retorno imediato. 

Portanto, não causa espanto que os processos judiciais que envolvam a Convenção 

da Haia de 1980 demorem tanto para serem solucionados, muitos inclusive perdem a 

causa de pedir, já que os efeitos da Convenção cessam quando a criança completa 16 

anos. 

 

2.1.6 Controvérsia entre Preceitos Constitucionais 

 

Como abordado anteriormente, tem-se um paradoxo no cumprimento da 

Convenção. 

Ao passo em que se pede celeridade no processamento dos casos que envolvam a 

mesma, que também encontra apoio na Constituição Federal de 1988, já que o artigo 5º, 

inciso LXXVIII prevê: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação.” 

Porém, como visto acima, a garantia do devido processo legal, dos recursos e do 

contraditório geram um aumento exponencial no lapso temporal até que a questão seja 

sentenciada e tenha-se o trânsito em julgado. 

Logo, reside aí, na contraposição entre a celeridade processual exigida pela 

Convenção e pela Constituição Brasileira e o princípio constitucional do devido processo 

legal e do reconhecimento do direito aos recursos judiciais. 
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2.1.7 Das Medidas Cautelares  

 

Apesar de a devolução imediata da criança ser o ímpeto e a razão de existir da 

Convenção da Haia de 1980, existem algumas medidas alternativas que também tem 

escopo de tutela provisória, porém de natureza cautelar, para evitar que o objeto do 

processo (no caso, a criança) seja perdido. 

Para tanto, existe posicionamento doutrinário72 que defende o uso dessas medidas 

cautelares, como a retenção dos passaportes da criança e do sequestrador, afim de que 

eles não possam sair do país e da jurisdição do mesmo. 

 

2.1.8 Da Busca de Soluções  

 

Apesar do cenário preocupante, é necessário se destacar algumas formas de 

driblar essa morosidade causada pelo próprio Código de Processo Civil e da falta de 

estrutura pessoal e material da Justiça Federal Brasileira. 

Pode-se citar a criação de varas judiciais específicas para o cumprimento da 

Convenção ou a criação e utilização do processo eletrônico73, já que ele é capaz de dar 

uma resposta muito mais rápida, em relação aos processos físicos, por conta de poder ser 

acessado e movido de qualquer computador, não existindo o deslocamento físico de 

processos. 

Com a adoção dessas medidas, aliadas ao maior entendimento da própria 

Convenção dentro do Judiciário Brasileiro, aliado à sua divulgação74 que vem sendo feita 

por parte do Estado Brasileiro através de sua Autoridade Central, é possível que o país 

possa cumprir com sua responsabilidade perante os outros Estados Contratantes. 

Porém, essas medidas não podem ser as únicas formas de se cumprir a 

Convenção. Como qualquer diploma legal e atividade humana, é necessário que se 

                                                           
72 DADICO, Claudia Maria. O tempo do processo e a Convenção de Haia/1980. Revista de Doutrina da 4ª 

Região, Porto Alegre, n. 66, jun. 2015. Disponível em: 

<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao066/Claudia_Dadico.html>. Acesso em: 02 de 

novembro de 2017. 
73 Ibid. 
74 TIBURCIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro Internacional de Crianças: Comentários à 

Convenção da Haia de 1980. 1. Ed. São Paulo : Editora Atlas. 2014. p. 134. 
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busque mais informação para que o processo de resolução e aplicação da Convenção se 

aperfeiçoe cada vez mais.  

E é por isso que a Convenção da Haia de 1980 deve estar sempre no centro das 

discussões sobre o Direito Internacional, pois só assim será possível melhorar o que deve 

ser melhorado e manter o que está funcionando de forma eficiente. 
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3 DOS PROBLEMAS CONEXOS  

 

Existem outros problemas conexos à Convenção que também atrapalham muito 

para Apesar dos problemas citados acima constituírem óbices para o cumprimento da 

Convenção no Brasil, eles não são os únicos pontos de inflexão nos casos que envolvam 

o sequestro internacional de crianças. 

Outros problemas também são percebidos quando se invoca a Convenção da Haia 

de 1980, sendo de ordem natural, como a extensa geografia do Brasil, ou de ordem 

processual, como o conflito de competência para julgar os casos conexos à Convenção. 

E esse capítulo tratará dessas problemáticas, apontando suas causas e sugerindo 

algumas soluções para sua resolução. 

 

3.1 Da dificuldade em se localizar as crianças no Território Brasileiro 

 

Num país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados75, muitos dos quais 

estão cobertos por florestas ou mata selvagem76, sem falar das comunidades em que o 

Estado não tem a capacidade ou a motivação para adentrar, torna-se  muito problemática 

a tarefa em se localizar uma criança que chegou ao Brasil de forma ilícita. 

Como é um dever a ser realizado pela Autoridade Central, com o auxílio da 

Interpol (e sua representante no Brasil é a Polícia Federal), é necessário que haja um 

entrosamento muito grande entre os agentes envolvidos a fim de proporcionar uma busca 

rápida e eficaz até se encontrar a criança que chegou ilicitamente no território brasileiro. 

Apesar dos esforços incansáveis das autoridades e das organizações civis (em 

especial as não governamentais), ainda hoje existem milhares de casos de 

desaparecimento de crianças no Brasil77, que afligem muitas famílias, inclusive as 

estrangeiras. 

 Inclusive, deve-se congratular os esforços das autoridades brasileiras ao apoiarem 

a criação do Cadastro Nacional da Pessoa Desaparecida78, que é um sistema alimentado 

                                                           
75 Disponível em: <http://www.acrissul.com.br/noticias/ver/6778/tamanho-do-territorio-brasileiro-e-

reajustado-para-8515-milhoes-de-km>. Acesso em: 23 de novembro de 2017. 
76 Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/brasil-e-o-segundo-maior-em-area-florestada-

no-mundo,3f0402d0eb1f8568bfbdf7b76f1ed4b5tojzltml.html>. Acesso em 20 de dezembro de 2017. 
77Disponível em: <https://noticias.r7.com/cidades/com-40-mil-criancas-desaparecidas-por-ano-brasil-

abandona-ferramenta-de-localizacao-25052015>. Acesso em: 23 de novembro de 2017. 
78 Disponível em: <http://www.delegaciacnpd.org/>. Acesso em: 23 de novembro de 2017. 

http://www.delegaciacnpd.org/
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por informações fornecidas por pessoas, governos e entidades privadas a fim de facilitar a 

busca dos desaparecidos. 

 Esse fato, aliado ao seu tamanho continental, dificulta muito a criação de 

estruturas para a real integração das pessoas e das estruturas federadas, como as cidades. 

Indo além, é possível dizer que a interiorização brasileira não foi feita de modo completo, 

sendo um empecilho para achar as crianças dentro do território brasileiro. 

 Portanto, não é de causar estranheza que o número de propriedades registradas nos 

cartórios brasileiros seja muito inferior ao número de ocupações sem registro, o que por si 

já demonstra que boa parte do território brasileiro ainda vive à margem da legalidade79.  

 No que se trata de localizar uma criança, esse fato da irregularidade pode se tornar 

um agravante, já que a pessoa que atravessa ilicitamente pelas fronteiras brasileiras está 

consciente do que faz e passa a ser mais cautelosa, preferindo se dirigir para locais mais 

afastados e longes do alcance da Lei. 

 Ainda cabe menção às estruturas insuficientes das instituições, que apresentam 

deficiências crônicas como a falta de material, veículos, obsolescência dos equipamentos, 

além da própria falta de agentes físicos. 

 

3.1.1 Dos Conflitos de Competência   

 

 É de suma importância que o trabalho se disponha a explanar sobre um dos 

problemas mais recorrentes quando se trata da aplicação da Convenção da Haia de 1980 

no Brasil, que é o conflito de competência. 

 E esse problema se dá na forma do que já foi citada no capítulo anterior, porém 

será melhor elaborada no capítulo presente, de forma a fazer alguns apontamentos no que 

tange ao alcance da Convenção, ao direito de guarda, estrutura do Poder Judiciário 

Federal e à forma de manipulação da própria Justiça brasileira para se obstar o 

cumprimento da Convenção da Haia de 1980. 

 Somente entendendo a dimensão dessas situações é que se pode apontar os rumos 

aos quais o Poder Judiciário como um todo pode ir afim da busca constante do 

aperfeiçoamento da Convenção no território brasileiro. 

                                                           
79 Disponível em: < http://registrodeimoveis1zona.com.br/?p=270>. Acesso em: 02 de dezembro de 2017. 
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 Já foi bem destacado poucas páginas acima que os casos que envolvam a 

Convenção da Haia de 1980 devem ser processados e julgados pela Justiça Federal, por 

força do artigo 109, inciso III da Constituição Federal de 1988. 

 Porém, existem casos em que para afastar os efeitos da Convenção, que trata da 

violação ao direito de guarda/visita, aquele que trouxe a criança ilicitamente para dentro 

do território brasileiro poderá utilizar outra via que se inicia com o processo de guarda 

dentro da Justiça Estadual (ou Justiça residual), que é a competente para processar e 

julgar os casos de família. 

O papel das “justiças” está bem delineado dentro da própria Constituição, que 

confere atribuições a cada uma delas: a Justiça Eleitoral deve processar e julgar fatos 

relativos às campanhas e candidatos aos cargos eletivos. Já a Justiça Militar deve 

processar e julgar casos que envolvam militares em exercício da função ou crimes 

cometidos dentro de áreas militares. E assim também o faz a Justiça do Trabalho e a 

Justiça Federal, com atribuições dadas pelo Legislativo. 

 Tudo aquilo que escapar do que a Constituição coloca como competência das 

“Justiças Especializadas”, deve ser julgado pela Justiça Estadual80, que será a justiça 

competente para processar e julgar essas matérias residuais. E isso inclui os casos que 

envolvam o direito de família. 

 Tanto isso é uma verdade, que observam-se varas de família especializadas na 

Justiça Estadual e não na Justiça Federal. E esse fato pode causar estranheza ao se 

perceber que a Convenção, que trata de direito de família em última instância, é 

processada e julgada pela Justiça Federal, que geralmente trata de ações em que a União é 

parte. 

 E é essa a primeira controvérsia no que tange à competência da Justiça Federal em 

julgar esses casos que envolvam a Convenção. 

 A Justiça Estadual é muito particular de cada estado da federação, visto que a 

Constituição Federal de 1988 permite a cada estado organizar sua Justiça da melhor 

forma que lhe convir, desde que obedeça aos ditames da Carta Magna, portanto, são 

regulamentos internos que diferem entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, 

por exemplo, que são estados limítrofes e com bastante história comum. 

                                                           
80 Lenza, Pedro. Direito constitucional esquematizado / Pedro Lenza. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo :  Saraiva, 2012. p.661 
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 Mas todos os Tribunais de Justiça compartilham uma longa e forte expertise em 

analisar os casos do direito de família, com julgados históricos e que avançaram muito 

nos últimos 50 (cinquenta) anos, visto que começou nas varas de família a luta pelo 

divórcio civil, o casamento homoafetivo, a equiparação entre filhos biológicos e 

adotivos81, por exemplo. 

 Tudo isso é fruto da contribuição de muitas pessoas (pesquisadores, 

doutrinadores, advogados, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros) que auxiliam ao 

Poder Judiciário a fundamentar melhor suas decisões.  

A Justiça Estadual é tão acostumada com esses casos que envolvam o Direito de 

Família que realiza concurso para vagas lotadas a atender as necessidades das varas de 

família, como psicólogos e assistentes sociais. Fato esse que não é repetido pela Justiça 

Federal.  

 Dessa afinidade com o Direito de Família consegue-se imaginar a ligação que essa 

Justiça deveria ter para julgar os casos envolvendo a Convenção. Porém, quem julga os 

casos baseados na Convenção da Haia de 1980 é a Justiça Federal, que para conseguir as 

informações complementares da situação, como laudos psicológicos e da assistência 

social, recorre à estrutura da Justiça Estadual82, se utilizando dos profissionais 

especializados da mesma.  

 Porém, tudo é feito de forma burocrática, oficiando-se e solicitando que o 

funcionário possa fazer a diligência. Perde-se muito tempo com a comunicação, devendo-

se buscar soluções para que essa situação demorada seja resolvida83.  

   

3.2 Das tentativas de ludibriar a aplicação da Convenção 

 

                                                           
81 O artigo 227, § 6º da Constituição Federal Brasileira de 1988 é explícito ao conferir à toda sociedade o 

dever de proteção da criança, conforme: “Art. 227. 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 [...] §6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” 
82 GRUPO PERMANENTE DE ESTUDOS SOBRE A CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980. Biblioteca do 

Supremo Tribunal Federal. Texto da Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Menores. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf>. Acesso 

em: 17 de setembro de 2017.  
83 Na opinião desse autor, melhor seria a própria criação de varas federais especializadas em casos que são 

embasados na Convenção da Haia de 1980, cujos funcionários já seriam mais habituados a processar, julgar 

e, principalmente, entender a complexidade de um caso de sequestro internacional e suas consequências 

para a criança. 
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 Também é importante falar dos casos em que, imediatamente, chegando ao Brasil 

o raptor procura a Justiça Estadual em busca da guarda provisória a fim de sustar os 

efeitos da Convenção, já que a mesma só pode ser invocada quando houver problemas no 

exercício dos direitos de guarda. 

 Isso gerou bastante insegurança jurídica e controvérsia no campo do Direito, já 

que era um direito do genitor de ter a guarda concedida pela Justiça Brasileira. Porém, a 

Convenção da Haia de 1980 ficaria em segundo plano, pois o seu objetivo precípuo que é 

devolver a criança ao país de sua residência habitual, para lá regulamentar o exercício 

direitos de guarda. 

 Torna-se extremamente problemática essa situação de dúvida sobre a guarda e a 

aplicação ou não da Convenção, já que a Constituição define a Justiça Federal como a 

competente para tratar da aplicação da Convenção, ao passo que a mesma Constituição 

Federal de 1988 também prevê a competência do direito de família como competência da 

Justiça Estadual.  

 Durante algum tempo, tinha-se muita confusão sobre como proceder nesses casos, 

sendo pacificado no antigo Código de Processo Civil de 1973 que, por força do artigo 

265, inciso IV, alínea a, o processo de guarda (que tramita na Justiça Estadual) deveria 

ser suspenso enquanto o processo de busca e apreensão que tramita na Justiça Federal 

seguia, por este ser prejudicial do mérito daquele84. 

 Cabe, inclusive, citar o magistral trabalho da Comissão Permanente de estudos 

sobre a Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional 

de Menores, que é o grupo que estuda a Convenção e sua aplicação no Brasil e negocia 

diretamente com a Conferência de Haia sobre Direito Privado85. 

 No texto oficial da Convenção feito com comentários aos artigos86, a Comissão 

Permanente é bem sucinta: 

 

“Deverá o juiz federal sempre indeferir o pleito de busca e apreensão de menor, 

com base na Convenção, quando tiver sido ajuizada ação de guarda no juízo 

estadual? 

                                                           
84 GRUPO PERMANENTE DE ESTUDOS SOBRE A CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980. Biblioteca do 

Supremo Tribunal Federal. Texto da Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Menores. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf>. Acesso 

em: 17 de setembro de 2017. 
85 Ibid. 
86 Ibid.  
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A situação passa a ser satisfatoriamente resolvida com a argüição da questão 

prejudicial externa, que vem fixada no art. 265, IV, a, do CPC: 

Art. 265. Suspende-se o processo: 

(...) 

IV - quando a sentença de mérito: 

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou 

inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro 

processo pendente; 

(...) 

§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão 

nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir 

no processo. 

(...) 

A chamada “prejudicialidade externa” prevista na alínea a do n. IV do art. 265 

do CPC, condicionante da decisão de mérito, há de referir-se a processo em 

curso em jurisdição diversa. 

Por esse motivo, sendo absoluta a competência da Justiça Federal e de ordem 

pública a matéria tratada na ação que nela tem curso (tratado internacional), 

poderá o juiz federal solicitar ao juiz estadual onde tramita a ação de guarda 

que suspenda o processo, em virtude da prejudicial do art. 265, IV, a, do CPC. 

Isso porque a questão relativa ao retorno da criança terá consequências 

imediatas sobre o cumprimento da decisão relativa à guarda.” 

 

 Esse texto não deixa brechas quanto seu sentido, porém, ele foi redigido sob a 

égide do Código de Processo Civil de 1973, sendo necessária sua atualização para abarcar 

a nova numeração de artigos do Código de Processo Civil de 2015. 

 

3.3 Da Solução Encontrada  

 

Porém, nos casos em que houver conexão entre a ação de guarda e a ação de busca 

e apreensão, a competência será da Justiça Federal, de acordo com a doutrina87 e com o 

entendimento jurisprudencial, já que no julgamento do Conflito de Competência 118.351/ 

PR, entre o Juízo Federal da 1ª Vara e Juizado Especial Criminal de Cascavel – Paraná (o 

suscitante) e o Juízo de Direito da Vara de Família de Cascavel – Paraná (o suscitado), a 

relatora, Ministra Nancy Andrighi, pontuou ao prolatar o voto88 que será destrinchado: 

 

“Conheço do conflito por ter sido instaurado entre juízes vinculados a tribunais 

diversos, a teor do que preceitua o art. 105, inciso I, alínea "d", da CF/88. 

                                                           
87 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: Incluindo noções de 

direitos humano e direito comunitário. 5. Ed. Salvador: Editora JusPodium, 2013. p. 790. 
88 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. S2 – Segunda Seção. CC 118.351/PR. Relator: Ministra Nancy 

Andrighi. Brasília, DF. 28 de novembro de 2011, DJe 5º ut. 11. Disponível em: < 

https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/IT/CC_118351_PR_1327048891669.pdf?Signature=Ok978s

b9B7X5ksz8GhcmeILoCJ4%3D&Expires=1511926030&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXC

MBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-

hash=22193e8615028ba1cefceca049740a79>. Acesso em:29 de novembro de 2011. 
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Cinge-se a controvérsia à delimitação da competência para o julgamento de 

ação em que se discute a guarda e o regime de visitas às filhas menores do 

casal em litígio, tendo em vista a existência de ação proposta pela União, 

perante a Justiça Federal, visando ao cumprimento da Convenção de Haia 

sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. De acordo com o 

entendimento do juízo suscitante do conflito, não há interesse da União na ação 

relativa à guarda e visitação às menores, filhas do casal, porque se tratam de 

questões de cunho eminentemente privado e, portanto, de competência da 

justiça estadual. Consignou, ainda, em sua decisão, que a futura sentença que 

vier a definir a guarda das crianças, na ação proposta pela mãe, não terá 

eficácia frente à eventual procedência da ação de busca e apreensão, proposta 

pela União. Conforme observado pelo MPF, a solução do presente conflito 

passa pela análise da existência da conexão entre as ações. Referido instituto de 

direito processual, que dispõe sobre a reunião de processos quando existir 

identidade entre o pedido ou a causa de pedir (art. 103), tem por principal 

finalidade evitar a existência de decisões contraditórias. Na hipótese, ambas as 

ações têm por objeto a definição da guarda das filhas do casal. 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. Em situações 

semelhantes, esta Corte já se manifestou sobre a existência da conexão entre 

ação de guarda e ação de busca e apreensão de menor fundada na Convenção 

de Haia, diante da evidente identidade de pedidos:  

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA 

FEDERAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIO-

AFETIVA CUMULADA COM POSSE E GUARDA. AÇÃO DE BUSCA, 

APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DE MENOR AJUIZADA PELA UNIÃO 

FEDERAL COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE OS 

ASPECTOS CIVIS DO SEQÜESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. 

1. A conexão afigura-se entre duas ou mais ações quando há entre elas 

identidade de objeto ou de causa de pedir, impondo a reunião das demandas 

para julgamento conjunto, evitando-se, assim, decisões contraditórias, o que 

acarretaria grave desprestígio para o Poder Judiciário. 2. Demonstrada a 

conexão entre a ação de busca, apreensão e restituição e a ação de 

reconhecimento de paternidade sócio-afetiva cumulada com posse e guarda, 

ambas com o mesmo objeto comum, qual seja, a guarda do menor, impõe-se a 

reunião dos processos para julgamento conjunto (arts. 115-III, e 103, CPC), a 

fim de se evitar decisões conflitantes e incompatíveis entre si. 3. A presença da 

União Federal nas duas causas, em uma delas na condição de autora e na outra 

como assistente, torna imprescindível a reunião dos feitos perante a Justiça 

Federal, a teor do que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal. 4. Ademais, 

o objeto de uma das demandas é o cumprimento de obrigação fundada em 

tratado internacional (art. 109, III, da Constituição Federal). 5. Conflito 

conhecido, declarando-se competente o Juízo Federal da 16ª Vara Cível da 

Seção Judiciária do Estado Rio de Janeiro, determinando-lhe a remessa pelo 

Juízo de Direito da 2ª Vara de Família do Foro Central do Rio de Janeiro/RJ 

dos autos da ação de reconhecimento de paternidade sócio-afetiva. (CC 

100.345/RJ, 2ª Seção, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 18.03.2009) (sem 

destaque no original)  

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE MENOR EM QUE FIGURA COMO AUTORA A UNIÃO. 

AÇÃO DE GUARDA DE MENOR TRAMITANDO NA JUSTIÇA 

ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONEXÃO. 

EXISTÊNCIA. Demonstrada a conexão entre a ação de busca e apreensão e a 

ação de guarda de menor, ambas envolvendo o mesmo objeto, qual seja, a 

guarda da criança, justifica-se a reunião de ambas para julgamento conjunto, a 
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fim de que decisões conflitantes sejam evitadas. Na hipótese, tendo em vista 

que a União Federal é parte autora numa das ações, competente é o juízo 

federal para processar e julgar a lide. Conflito conhecido, declarando-se a 

competência do juízo suscitante. (CC 64.120, Rel. Min. Castro Filho, DJ, 

25.10.2006) (sem destaque no original)  

Conflito positivo de competência. Justiça Federal. Justiça Estadual. Guarda de 

menor. 1. O conflito positivo de competência está caracterizado em razão da 

existência de duas demandas, que tratam da guarda da menor, configurada a 

conexão prevista no artigo 103 do Código de Processo Civil. De rigor, 

portanto, a reunião dos feitos (artigo 105 do Código de Processo Civil). A 

presença da União Federal como autora de uma das ações impõe a competência 

da Justiça Federal para o julgamento das demandas, tendo em vista a 

exclusividade do foro, prevista no artigo 109, I, da Constituição Federal. 2. 

Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Federal da 1ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado de Tocantins para o julgamento das ações. (CC 

64.012-TO, 2ª Seção, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 

09.11.2006).  

Reconhecida a conexão entre os processos, nos termos do art. 103 do CPC, 

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.  

Ademais, a conexão deve ser reconhecida em sede de conflito de competência, 

porque o art. 115, III, do CPC, é enfático nesse sentido, afirmando que há 

conflito “quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião 

ou separação de processos”. A jurisprudência também não deixa margem a 

dúvidas:  

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONEXÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXAME 

EX OFFICIO. 1 - A conexão é causa de modificação de competência, não um 

critério de fixação de competência. Envolve, pois, matéria de ordem pública, 

examinável de ofício, nos moldes da autorização legal contida no art. 301, § 4º. 

2 - Embora não seja cogente a regra do art. 105 do CPC, uma vez, oportuna a 

reunião dos processos conexos e havendo possibilidade de grave incidência de 

contradição dos julgados deve o juiz reunir as ações, ligadas pelo objeto ou 

pela causa de pedir, para julgamento conjunto. 3 - Conflito conhecido para 

declarar a competência do Juízo Federal da 18ª Vara da Seção Judiciária de 

São Paulo" (CC nº 25.735/SP, Primeira Seção, minha relatoria, DJ de 

15/5/2000) (sem destaque no original).  

Por fim, face à conveniência da reunião dos processos, cumpre definir o juízo 

competente para julgamento, sendo que, na hipótese, tendo em vista o interesse 

da União, que propôs a ação de busca e apreensão de menores, objetivando o 

cumprimento de tratado internacional do qual o Brasil é signatário, evidencia-

se, nos termos do art. 109, I e III, da CF/88, a competência da justiça federal 

para apreciação de ambas as ações.  

Forte em tais razões, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA, para declarar a competência do Juízo Federal da 1º Vara e 

Juizado Especial Criminal de Cascavel-PR.”  

 

 

 Nesse voto, a Ministra consegue se basear em julgados anteriores do próprio 

Superior Tribunal de Justiça para remeter a ideia de que a conexão entre as causas (a 

guarda) é o objeto, já que é o que se peticiona perante a Vara de Família na Justiça 

Estadual, enquanto em última análise, a ação busca e apreensão que tramita perante a 

Vara Federal nada mais é do que a instrumentalização para se exercer a guarda no país de 

residência habitual da criança.  
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 Em um dos julgados apresentados pela Ministra Nancy Andrighi, o conflito de 

competência 100.345/RJ, cuja relatoria recaiu sobre o eminente Ministro Luiz Felipe 

Salomão, é possível encontrar: 

 

“Demonstrada a conexão entre a ação de busca, apreensão e restituição e a 

ação de reconhecimento de paternidade sócio-afetiva cumulada com posse e 

guarda, ambas com o mesmo objeto comum, qual seja, a guarda do menor, 

impõe-se a reunião dos processos para julgamento conjunto (arts. 115-III, e 

103, CPC), a fim de se evitar decisões conflitantes e incompatíveis entre si”  

 

É necessário atenção com a menção ao objeto em comum, que é a guarda da 

criança, e que esse fato pede que o julgamento das ações em conjunto, para garantir a 

segurança jurídica e a uniformidade jurisprudencial. Porém, é sempre de total relevância 

informar que a Convenção não trata da guarda, tão somente sendo um instrumento para 

desembaraçar o gozo dos direitos de guarda, que são a convivência e acompanhamento 

socioeducativo da criança por seus genitores ou tutores. Não existe e não deve existir 

qualquer processo de guarda baseado na Convenção da Haia de 1980. 

Essa leitura equivocada da Convenção é comum, se tomarmos como exemplo o 

voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito89, que também embasa o voto da 

Ministra Nancy Andrighi: 

 

“O conflito positivo de competência está caracterizado em razão da existência 

de duas demandas, que tratam da guarda da menor, configurada a conexão 

prevista no artigo 103 do Código de Processo Civil. De rigor, portanto, a 

reunião dos feitos (artigo 105 do Código de Processo Civil). A presença da 

União Federal como autora de uma das ações impõe a competência da Justiça 

Federal para o julgamento das demandas, tendo em vista a exclusividade do 

foro, prevista no artigo 109, I, da Constituição Federal” 

 

 Nota-se que o Ministro se refere ao processo que tramita na Justiça Federal como 

sendo um processo de guarda, porém não é. Trata-se de uma busca e apreensão, baseada 

na Convenção da Haia de 1980, porém como é pouco usual que a Justiça Federal julgue 

esse tipo de demanda, erros materiais como esse se tornam frequentes e não difíceis.  

 Já quando se analisa o voto da Ministra, percebe-se irretocável em seu conteúdo, 

sendo claro o respeito aos termos corretos, à situação fática e no que se trata a ação, tudo 

respeitando o que diz a Convenção.   

                                                           
89 (STJ - CC: 64012 TO 2006/0101782-5, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 

Data de Julgamento: 27/09/2006, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 09/11/2006 p. 

250RSTJ vol. 206 p. 236) 
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 Note que ela declara a Justiça Federal competente para julgar não só a ação de 

busca e apreensão, como também a ação de guarda. Ou seja, ela respeitou o que diz a 

Convenção da Haia de 1980, a Constituição e a Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

3.3.1 Da Sessão Competente  

 Outro ponto que merece destaque é que a mesma Seção do Superior Tribunal de 

Justiça é responsável por julgar os casos que envolvam a Convenção.  Apesar da Segunda 

Turma daquele Superior Tribunal ser o responsável por processar e julgar ações cujo 

escopo seja o Direito de Família90, por conta do artigo 9º, § 2º, inciso IV do Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça, a turma responsável por processar e julgar as 

ações baseadas na Convenção da Haia de 1980 é a Primeira Turma91. 

 Essa concentração de processos que envolvam a Convenção da Haia de 1980 é 

fruto de um voto92 da Ministra Maria Isabel Gallotti, seguido pela maioria dos ministros, 

que sustenta a tese de que apesar de o direito de família ser competência da Segunda 

Turma, que decide sobre direito privado. Já os casos que envolvam a Convenção da Haia 

de 1980 são oriundos de um tratado internacional, portanto, fruto do direito público, 

inclusive tendo a União como parte da lide: 

 

“Penso que a competência para a ação de guarda, de direito de família, é da 

Segunda Seção, mas a competência para a ação de repatriação, proposta pela 

União, em cumprimento a tratado internacional, é da Primeira Seção 

(Regimento Interno, art. 9º, § 1º, XIII). Ressalto que a União age investida do 

regime de direito público, não defendendo interesse próprio em igualdade de 

condições com particulares, como ocorreria, por exemplo, em lide acerca de 

obrigações em geral de direito privado na qual o Estado figurasse como parte 

(Regimento Interno, art. 9º, § 2º, II).”  

 

 E também merece menção a decisão do Ministro Raul Araújo que foi um dos 

julgados que ajudaram a Ministra Maria Isabel a decidir nesse sentido: 

                                                           
90 BRASIL. REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUBAL DE JUSTIÇA. Regulamenta a tramitação 

dos processos dentro do Superior Tribunal de Justiça. Disponível m: 

<http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional//index.php/Regimento/article/view/214/3344>. Acesso em: 

29 de novembro de 2017. 
91 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: Incluindo noções de 

direitos humano e direito comunitário. 5. Ed. Salvador: Editora JusPodium, 2013. p. 790. 
92 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. S1 –Primeira Seção. AgRg no REsp 1.239.777/PE. Relator: 

Ministra Maria Isabel Galotti . Brasília, DF. 05 de outubro de 2011, DJe  21 de outubro de 2011. 

Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/Conven%C3%A7%C3%A3o%20Haia.pdf>. 

Acesso em: 29 de novembro de 2011.  
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“Assevera que 'trata-se de ação de Estado, de Direito Internacional Privado, na 

qual se discute a aplicação de Convenção internacional a caso concreto, 

apurando-se a ocorrência de ilicitude da transferência e/ou retenção de menor 

no país", de forma que "não se está a tratar no presente Recurso Especial de 

matéria atinente ao direito de família ou ao direito privado em geral, mas sim 

de questões de interesse do Estado e, portanto, de direito público'(e-STJ fld. 

876/877). Nos termos do art. 9º, caput, do RISTJ, a competência das Seções e 

das respectivas Turmas do Superior Tribunal de Justiça é fixada em função da 

natureza da relação jurídica litigiosa. No presente caso, a natureza da relação 

jurídica em litígio se afigura de direito público, pois prevalente o aspecto de 

direito internacional privado, envolvendo o cumprimento de acordo, tratado ou 

convenção internacional do qual o Brasil é signatário, e não exclusivamente a 

questão de direito de família”. 

 

 Portanto, é possível compreender como é o trâmite das ações relativas à 

Convenção da Haia naquela Corte, que te um regimento próprio, a fim de manter a ordem 

e a lógica no processamento e no julgamento das ações que baterem à sua porta.  

 E é possível perceber que não existe apenas a vontade das famílias envolvidas nos 

casos da Convenção, mas existe o interesse do Brasil enquanto Estado em solucionar os 

casos e apresentar aos seus pares respostas rápidas e eficientes, evitando 

constrangimentos internacionais por conta da demora. 

 Portanto, buscou-se evidenciar os fatores conexos que atrapalham quando se trata 

de dar cumprimento ao que Convenção da Haia de 1980 fala, apontando algumas 

dificuldades estruturais e dificuldades processuais que podem retardar a devolução da 

criança ao seu país de residência habitual e podem esvaziar a eficácia da Convenção. 
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CONCLUSÃO 

  

 Ao final desse trabalho, pode-se afirmar com convicção que o tema escolhido é de 

grande relevância a partir do momento em que se percebe a confusão de magistrados, que 

mesmo após passarem por criteriosos concursos públicos, ainda proferem decisões em 

que confundem os conceitos elencados dentro da Convenção Isso só denota a 

necessidade da ampliação do ensino do Direito Internacional em todo o Brasil, para que 

erros similares não sejam mais recorrentes e que a Convenção da Haia de 1980 seja 

cumprida e, principalmente, sirva de exemplo e amparo para as famílias que se veem 

afastadas de suas crianças. 

 Por isso esse tema é tão caro e tão necessário de ser debatido. E esse trabalho nada 

mais é que uma tentativa de simplificar e ampliar o debate sobre a Convenção, em um 

sentido mais específico, contribuindo para o impacto do Direito Internacional na vida do 

cidadão, em sentido mais amplo. 

 Os problemas que o Estado Brasileiro enfrenta para a efetivação da Convenção da 

Haia de 1980 dentro de suas fronteiras foi algo bastante estudado nesse trabalho e, 

abordado de uma maneira bem didática, com o objetivo ser compreensível pela população 

em geral e o técnico o suficiente para ser uma ferramenta de valor acadêmico. 

 É importante citar que para se entender a aplicação da Convenção no Brasil é 

preciso ultrapassar o Direito, buscando-se referência em outras ciências, como a 

Geografia e a Administração.  

 Ficou demonstrado que o sistema judicial brasileiro precisa se aperfeiçoar muito 

para dar conta de sua demanda gigantesca e diminuir o lapso temporal no cumprimento 

da Convenção, já que o número de recursos é grande e o próprio sistema está afogado 

com uma infinidade de processos, que também merecem atenção dos magistrados em 

todo o Brasil. 

Não é difícil encontrar julgados em que o juiz se utiliza da Convenção para basear 

uma decisão completamente desconexa à mesma, ou o desconhecimento de promotores e 

advogados sobre o teor e a função da Convenção. 
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 Cabe mencionar que a estrutura do Poder Judiciário é extremamente insuficiente, 

já que o número de juízes fica muito a quem do ideal93, ficando explícito que o aumento 

dos investimentos em pessoal e estrutura pela Justiça Federal é urgente e de vital 

importância para o futuro do Brasil como Estado Contratante da Convenção da Haia de 

1980. 

 Por outro lado, a jurisprudência dos casos da Convenção que vão a julgamento 

deixa cada vez menos limites para interpretações ambíguas, sendo bastante objetiva em 

seus fins e lecionando naquilo que lhe chega.  

 Sem falar da oportunidade desse trabalho em ser um divulgador da própria 

Convenção e do Direito Internacional, sendo um instrumento de esclarecimento e de 

difusão de princípios inerentes aos mesmos e lembrando a todos que o lerem sobre a 

importância do Direito Internacional na vida do indivíduo, sendo a Convenção a 

instrumentalização dessa importância, atuando diretamente na relação entre pessoas e 

Estados. 

 O resultado dessa pesquisa não poderia ser mais interessante, já que apresenta 

uma dualidade muito bem delineada entre os entraves e as necessidades para que o 

cumprimento da Convenção seja mais efetivo, ao mesmo tempo em que demonstra a 

criatividade e a busca constante do Estado Brasileiro em se aperfeiçoar e oferecer o 

melhor para o seu cidadão, bem como para os seus pares estrangeiros, cuja avaliação é 

uma resposta aos esforços empregados e os resultados apresentados. 

 E essa postura é essencial para que esse trabalho seja usado como um instrumento 

de conhecimento e instrução para todos, atingindo sua função emancipatória e educativa. 

 Quanto aos questionamentos levantados no princípio do trabalho, as respostas 

foram surgindo ao longo da pesquisa, já que é possível identificar problemas processuais, 

como as problemáticas temporal, pessoal e processual, que refletem a realidade da Justiça 

brasileira como um todo.  

 Foi possível responder as questões suscitadas no início, como o número de 

recursos e a insuficiência do Poder Judiciário em prestar uma jurisdição rápida, por conta 

do numeroso acervo de processos e a estrutura defasada em relação à sua demanda. 

                                                           
93 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Movimentação Processual – Justiça Federal de 1º Grau. 

Brasília. 2017. Disponível em: 

<http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/MovimProcessualJFINTERNETTABELAS.htm>. Acesso em: 13 de 

novembro de 2017> 
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 Outra resposta obtida por esse trabalho foi a explicação das etapas para a 

cooperação internacional envolvida nos casos em que a Convenção é aplicada. Inclusive, 

explicando os critérios para que a Convenção seja acionada. 

 Também foi apontado por esse trabalho os limites da Convenção, como sua 

atuação somente na restituição da criança, não se discutindo os direitos de guarda e a 

limitação de 16 anos para que ela seja invocada, além de demonstrar que o sistema 

brasileiro não tem estrutura, nem suporte para cumprir o prazo de 6 semanas para a 

devolução da criança, conforme diz a Convenção. 

 E o trâmite foi explicado, já que houve a divisão nas fases administrativa e 

judicial e suas subdivisões, onde tudo foi explicado de forma bem detalhada e condizente 

com a realidade, inclusive a parte recursal, com análise jurisprudencial para melhor 

visualização dos casos de conflito de competência. 

 Porém, como reflexo de ser uma área ainda em amadurecimento, o Direito 

Internacional oferece poucas opções de literatura, ainda mais quando se trata de algo tão 

específico como a Convenção da Haia de 1980. Mesmo com a difusão de informações de 

qualidade na internet, ainda é difícil de encontrar material especializado na Convenção ou 

no seu cumprimento, o que dificultou a busca por dados na pesquisa. A Convenção da 

Haia de 1980 ainda é restrita a um pequeno grupo de pessoas interessadas em seu estudo, 

não sendo uma matéria com farto material disponível. 

 Esses fatores somados ao fato de a Convenção ser internalizada apenas em 2000, 

fazem com que o estudo da Convenção da Haia de 1980 seja algo bem recente e que 

precisa de bastante empenho para a produção de material de pesquisa. 

 Por fim, como mencionado acima, esse trabalho tem como função a propagação e 

consolidação do Direito Internacional, tanto o Público como o Privado, e o incentivo ao 

estudo da Convenção da Haia de 1980, para que o seu aperfeiçoamento seja contínuo. 

 Esse processo de aperfeiçoamento não deve vir apenas do Estado Brasileiro, mas 

deve ter como protagonista a Academia, pois é ela que pensa e instrui, sendo as atitudes 

do Estado, sejam elas judiciais ou administrativas, o fruto da semente plantada dentro das 

salas das Universidades e Faculdades brasileiras. 

 A busca constante pelo aperfeiçoamento deve, inclusive, passar pela análise de 

casos concretos e em conjunto com esse trabalho, perceber quais os pontos que precisam 

de ajustes, para que os erros do passado não se repitam. 

. 
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