
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.239.777 - PE (2010/0180753-9)

RELATOR : MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA
RECORRENTE : J L K K (MENOR)
ADVOGADO : BRUNO DE ANDRADE LAGE - CURADOR ESPECIAL
RECORRENTE : C F P 
ADVOGADA : GISELE DA COSTA PEREIRA E OUTRO(S)
ADVOGADA : PRISCILLA CARNEIRO CHATER 
ADVOGADA : ANDREA PESSOA SANTOS E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO 
ASSISTENTE : M C K 

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO INTERNACIONAL E 
PROCESSUAL CIVIL. DECRETO N. 3.413, DE 14.4.2000. CONVENÇÃO 
SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE 
CRIANÇAS. MENOR NASCIDO NA ALEMANHA EM 11.3.2004. VISITA AO 
BRASIL. RECUSA DA GENITORA EM VOLTAR PARA A ALEMANHA. 
AÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E RESTITUIÇÃO PROPOSTA PELA 
UNIÃO. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA DO MENOR. VIOLAÇÃO DO ART. 330, I, DO CPC 
CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 

– No âmbito internacional, as regras e os costumes devem ser 
aplicados e interpretados diferentemente, com mais racionalidade e menos 
apego aos costumes e às normas nacionais, de forma a alcançar um ponto 
de equilíbrio, suportável para todos os envolvidos nessas novas relações e 
indispensável para disciplinar os efeitos delas. 

– A Convenção de Haia, não obstante apresente reprimenda 
rigorosa ao sequestro internacional de menores com determinação expressa 
de retorno deste ao país de origem, garante o bem estar e a integridade 
física e emocional da criança, o que deve ser avaliado de forma criteriosa, 
fazendo-se necessária a prova pericial psicológica.

Recursos especiais parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, "A Turma, por unanimidade,  

dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator." Os Srs. 

Ministros Castro Meira, Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques 

votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Dr(a). EDSON RODRIGUES MARQUES, pela parte RECORRENTE: J L K 
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K

Dr(a). JOAO ARMANDO COSTA MENEZES, pela parte RECORRENTE: C 

F P

Dr(a). NATALIA CAMBA MARTINS , pela parte RECORRIDA: UNIÃO

Dr(a). LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, pela parte ASSISTENTE: M C 

K

PRONUNCIAMENTO ORAL DO SUBPROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA, Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Brasília, 12 de abril de 2012(data do julgamento).

MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA  

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.239.777 - PE (2010/0180753-9)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: 

Recursos especiais interpostos pela Defensoria Pública da União, como 

curadora do menor J. L. K. K. (alínea "a" do permissivo constitucional), e por C. F. P., 

genitora do menor (alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional), contra o acórdão de 

fls. 1.580-1.592, da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim 

ementado:

"CONSTITUCIONAL. DIREITO INTERNACIONAL. 
COOPERAÇÃO ENTRE ESTADOS SOBERANOS. CONVENÇÃO DE HAIA 
SOBRE SEQUESTRO DE CRIANÇAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
DE MENOR ILICITAMENTE ARREBATADO DE SEU DOMICÍLIO. 
CARÁTER SATISFATIVO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS 
EXCEÇÕES LEGAIS AO PRONTO RETORNO DO INFANTE, O QUAL, 
POR ISSO MESMO, SE JUSTIFICA.

1. A 'Convenção Sobre os Aspectos Civis do Sequestro 
Internacional de Crianças' (Convenção de Haia), que vige no Brasil desde o 
dia 1º de janeiro de 2000, estabelece presunção juris tantum  segundo a qual 
um menor, uma vez arrebatado ilicitamente de seu domicílio por um dos 
pais, deve retornar 'de imediato' (Art. 1º), para tanto devendo haver 
cooperação material entre os Estados signatários (confiança mútua e 
recíproca);

2. Não se desconhece, é certo, que a Convenção prevê casos 
nos quais se exclui o retorno compulsório e tempestivo da criança (e daí a 
relatividade da presunção);  seja como for, são hipóteses excepcionais, por 
isso mesmo precisando ser tratadas com acentuada raridade, sob pena de 
quedar frustrada a maior razão de ser do referido Diploma (segundo a sua 
própria enunciação, protegê-la 'no plano internacional, dos efeitos 
prejudiciais resultantes de mudança de domicílio ou de retenção ilícitas e 
estabelecer procedimentos que garantam o retorno imediato da criança ao 
Estado de sua residência habitual, bem como assegurar a proteção do 
direito de visita' );

3. No caso presente, dormita nos autos documento sinalizando 
que o menino, que fala alemão adequadamente para a idade (quatro anos à 
época do contato com o psicólogo), tem bom trato com o pai, o que 
desconfigura a idéia de uma já adaptação à vida no Brasil que inviabilizasse 
seguir seu curso normal, na Alemanha, até que se profira decisão final 
sobre o assunto 'guarda'; há, ainda mais importante, outro dado que se deve 
levar em consideração, bastante por si para que se chegue à mesma 
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conclusão; verdade perceptível, ao homem médio e a olho desarmado, à 
vista daquilo que ordinariamente acontece (CPC, Art. 335): criança, quando 
em tão diminuta idade (hoje com cinco anos), não finca raízes que 
representem empeço ao desenvolvimento das outras, anteriores, ou mesmo 
a elaboração de novas; esta circunstância deriva menos do querer de pai e 
mãe, e mais da própria fase do desenvolvimento que experimenta, 
naturalmente fértil (a toda e qualquer influência) e resiliente (o suficiente, por 
hora, para adaptar-se de acordo com o ambiente em que venha a ser 
inserida);

4. O Art. 13, b, diz que a 'autoridade judicial ou administrativa 
do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno da criança se a 
pessoa, instituição ou organismo que se oponha a seu retorno provar que 
existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de 
ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação 
intolerável' ; a regra mencionada, bem compreendida, não incide nos casos 
em o argumento versa a litigiosidade do casal que se repartiu, bem assim as 
fragilidades do vínculo da criança com este ou aquele antecessor; tais 
temas serão justamente o objeto da Jurisdição a quem a criança será 
entregue (devolvida), que é a do Estado de origem, à qual caberá, no fim de 
contas, definir quem terá a guarda respectiva (um, outro, ambos ou ninguém 
deles), qual o regime de visitas etc; haveria que se enxergar presente, mais 
que isso, para justificar-se a retenção do infante, uma situação anômala 
vivida no ambiente destinatário, capaz de gerar fundada dúvida quanto à 
eficácia da Justiça de origem, sua incapacidade circunstancial de resolver o 
imbróglio à luz da racionalidade comum aos povos signatários da 
Convenção, todos cônscios da necessidade de proteger os mais relevantes 
interesses em jogo (os da criança), que certamente passam pela tentativa 
de convívio bilateral – seu – com pai e mãe; situação extravagante assim, 
sabe-se, não resta configurada, em dias atuais, concernentemente à 
Alemanha, pelo que o encaminhamento do menor finda justificado;

5. Limitado o pedido à busca e apreensão da criança, descabe 
– como fez a sentença – cogitar de ordem que anule o 'Registro de Traslado 
de Assento de Nascimento', dada a manifesta extrapetição na qual incorreu; 
demais disso, como o caso trata de descendente de uma brasileira, ainda 
quando se reputasse formalmente inadequada, por hora, o referido 
'Assento', mesmo assim, não se vislumbra justa causa para a deflagração 
de uma persecução criminal sobre eventual cometimento de crime 
relacionado à custódia irregular de estrangeiro no país, mormente em face 
das disposições constantes da CF, em seu Art. 12, I, c;

6. Apelações parcialmente providas, mas apenas para 
expurgar, da sentença, as referências à anulação do registro de traslado, 
bem assim à deflagração de persecução criminal contra a mãe, restando 
mantido, no mais, o ato objurgado" (fls. 1.591-1.592).

O Tribunal de origem negou provimento, ainda, aos embargos de 

declaração opostos por C. F. P., tendo em vista a ausência de "genuína omissão, 

contradição e/ou obscuridade" (fls. 1.618-1.628).
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A primeira recorrente, Defensoria Pública da União, na condição de 

curadora do menor, nomeada pelo Juiz em 20.10.2008, alega violação dos artigos 330 e 

421 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Tribunal de origem confirmou a 

sentença, a qual "julgou antecipadamente a lide, sem que o magistrado intimasse 

previamente as partes, o MPF e a DPU do indeferimento da produção de provas e, 

sobretudo, sem realizar a imprescindível perícia do menor com psicólogo imparcial" (fl. 

1.662). Acrescenta que, "se a genitora do menor alega, insistentemente, que o pai tem 

um comportamento violento, agressivo, é evidente que não se poderia considerar que a 

controvérsia seja somente de direito, sendo imperiosa a produção de provas que 

permitam ao magistrado, ao fiscal da lei e à curadoria do menor, terem a convicção de 

que a criança permanecerá sob a guarda da pessoa mais indicada para tanto" (fl. 1.662). 

Traz precedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região a respeito da possibilidade 

de dilação probatória em casos como o presente (cf. fls. 1.668-1.670) e cita julgados 

desta Corte sobre o julgamento antecipado da lide (fl. 1.673).

Sustenta, também, contrariedade aos artigos 12 e 13 da Convenção da Haia 

(Decreto n. 3.413/2000), que "vedam o retorno da criança ao país de origem quando ela 

já se encontra integrada ao seu novo meio ou quando existir risco de ordem física ou 

psíquica ao menor se concretizado o retorno" (fl. 1.662). Ressalta que "as alegações da 

mãe da criança acerca da agressividade e do distanciamento do pai em relação à criança 

não puderam ser objeto de dilação probatória, em razão do julgamento antecipado da 

lide, a ordem de retorno da criança à Alemanha é temerária e viola os dispositivos 

apontados da Convenção de Haia" (fl. 1.664).

Ressalta haver "uma preocupação exacerbada das instâncias ordinárias em 

atender a solicitação da autoridade alemã a qualquer custo, quando a preocupação 

primordial dos julgadores deveria ser o bem-estar, a saúde física e psíquica da criança. 

Invoca julgados deste Tribunal Superior e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 

1.673-1678).

Por fim, esclarece "que a Defensoria Pública da União, incumbida da 

curadoria da criança, não tem compromisso com a sua permanência no Brasil ou com o 

seu encaminhamento à Alemanha. A preocupação da curadoria é ter elementos 

concretos, produzidos com imparcialidade e submetidos ao contraditório e à ampla 

defesa, que confirmem ou que desmintam as alegações da mãe de J. L. K. K., no sentido 
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de que o [...] retorno da criança à Alemanha lhe traria graves danos" (fl. 1.679). Assim, 

continua, "até o presente momento, com as provas que as partes puderam produzir a 

despeito do julgamento antecipado da lide, há sérios indícios de que a criança está 

integrada ao meio social de sua mãe, no Brasil, o que poderia implicar na aplicação do 

art. 12, in fine, da Convenção de Haia" (fl. 1.679).

Pede, ao final, o provimento do recurso especial "a fim de que este egrégio 

Tribunal determine a anulação de todos os atos processuais praticados desde o 

julgamento antecipado da lide, a fim de que os autos retornem à primeira instância para a 

produção das provas indispensáveis ao deslinde do caso, em especial a perícia 

psicológica" (fl. 1.680).

A segunda recorrente, C. F. P., mãe do menor J. L. K. K., alega que "o 

Acórdão recorrido, ao confirmar a sentença que, no caso presente, estando aberta, sem 

encerramento, audiência instalada para o saneamento do processo, afronta as regras 

legais alusivas ao direito de ampla defesa, com interpretação e aplicação rigorosamente 

inadequadas do art. 330, I, do CPC, e dos arts. 12, 13, 'b' e 20, da Convenção da Haia 

(Decreto 3413/2000), dispositivos que restaram evidentemente afrontados pelo veredicto 

impugnado" (fl. 1.813). Ressalta que "a regra convencional confere, de revés, à parte (e à 

instituição ou organismo) que se opuser ao retorno da criança a oportunidade de provar 

que a criança já está adaptada ao ambiente em território nacional ou que existe um risco 

grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, 

de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável" (fl. 1.815).

Sobre a orientação do Superior Tribunal de Justiça, diz que "o interesse do 

menor deve sobrepujar-se, sempre e em qualquer hipótese, às questões meramente 

formais, como as regras de competência" (fl. 1.830).

Pede, ao final, o provimento do recurso especial para "decretar a anulação 

do Acórdão recorrido e, consequentemente, da sentença por ele confirmada, para, assim, 

determinar a retomada do trâmite da originária Ação de Busca e Apreensão , a partir da 

fase de saneamento do processo, quando haverá o juízo singular de proferir o despacho 

saneador, deferindo as provas requeridas pelas partes" (fl. 1.836).

O recorrido M. C. K., pai do menor, e a União apresentaram contrarrazões 

aos recursos especiais (fls. 1.944-1.974, 2.028-2.063, 2.158-2.193, 2.232-2.267).

Os recursos especiais foram admitidos na origem (fls. 2.272-2.275 e 
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2.280-2.284).

Igualmente os recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública 

da União, curadora do menor, e por C. F. P., mãe do menor, foram admitidos (fls. 

2.268-2.271 e 2.276-2.279).

Distribuído o feito à minha relatoria em 9.3.2011 (fl. 2.324), consultei a em. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, da Quarta Turma, a respeito da prevenção de Sua 

Excelência, por ser relatora do REsp 1.164.547/PE (número de origem 120070527653) 

(fl. 2.339).

A em. Ministra acolheu a própria prevenção em 13.4.2011 (fl. 2.341), 

decisão contra a qual foi interposto agravo regimental por M. C. K., pai do menor (fls. 

2.355-2.360).

A Quarta Turma, em questão de ordem, decidiu afetar a matéria à colenda 

Corte Especial (fl. 2.373), essa, por maioria, em 5.10.2011, decidiu pela competência da 

Primeira Seção, estando o acórdão assim ementado:

"AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA INTERNA. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA 
COM BASE NA CONVENÇÃO DE HAIA. DIREITO INTERNACIONAL 
PRIVADO. AÇÃO DE GUARDA DO MENOR. COMPETÊNCIA DA 1ª 
SEÇÃO. 

1. 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).

2. Agravo regimental a que se dá provimento, para reconhecer 
a competência da 1ª Seção" (fl. 2.380).

Os presentes autos foram redistribuídos a minha relatoria em 22.11.2011 (fl. 

2.398) e encaminhados ao Ministério Público Federal em 24.11.2011 (fl. 2.399).

O Dr. Flávio Giron, ilustrado Subprocurador-Geral da República, em 

19.12.2011, deu parecer pelo desprovimento dos recursos especiais (fls. 2.414-2.419).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.239.777 - PE (2010/0180753-9)
  

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO INTERNACIONAL E 
PROCESSUAL CIVIL. DECRETO N. 3.413, DE 14.4.2000. CONVENÇÃO 
SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE 
CRIANÇAS. MENOR NASCIDO NA ALEMANHA EM 11.3.2004. VISITA AO 
BRASIL. RECUSA DA GENITORA EM VOLTAR PARA A ALEMANHA. 
AÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E RESTITUIÇÃO PROPOSTA PELA 
UNIÃO. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA DO MENOR. VIOLAÇÃO DO ART. 330, I, DO CPC 
CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 

– No âmbito internacional, as regras e os costumes devem ser 
aplicados e interpretados diferentemente, com mais racionalidade e menos 
apego aos costumes e às normas nacionais, de forma a alcançar um ponto 
de equilíbrio, suportável para todos os envolvidos nessas novas relações e 
indispensável para disciplinar os efeitos delas. 

– A Convenção de Haia, não obstante apresente reprimenda 
rigorosa ao sequestro internacional de menores com determinação expressa 
de retorno deste ao país de origem, garante o bem estar e a integridade 
física e emocional da criança, o que deve ser avaliado de forma criteriosa, 
fazendo-se necessária a prova pericial psicológica.

Recursos especiais parcialmente providos.
  
  
  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA (Relator): 

Cuidam os autos ação de busca, apreensão e restituição ajuizada pela 

União em 23.5.2008, contra C. F. P., brasileira, com o propósito de compelir a ré a 

entregar seu filho, J. L. K. K., menor, nascido na Alemanha, em 11.3.2004 e filho do 

alemão M. C. K., "à Autoridade Central brasileira e, ato contínuo, à Autoridade Central 

estrangeira, para fins de restituição ao Estado alemão, tudo conforme prevê a Convenção 

sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças" (fl. 25).

A título de esclarecimento, narra a inicial da presente demanda que:

"Em outubro de 2007, a Autoridade Central brasileira recebeu 
de sua congênere alemã pedido de cooperação jurídica internacional em 
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matéria civil a fim de restituir àquele país o menor J. L. K. K., retido 
ilegalmente em território brasileiro por sua genitora.

M. C. K., de nacionalidade alemã, e C. F. P., de nacionalidade 
brasileira, viviam em união estável desde 2002, na cidade de Würzburg, na 
Alemanha. Da união adveio J. K., em 11 de março de 2004, nascido em 
território alemão, onde a família possuía residência habitual.

Como os cônjuges não eram casados, foi firmada, por ambos, 
declaração de guarda, na qual expressam seu consentimento em exercer a 
guarda do menor em conjunto. Nos moldes da legislação alemã, § 1626 do 
Código Civil germânico, caso os pais, no momento do nascimento do filho, 
não sejam casados um com o outro, têm ambos os co-genitores o direito à 
guarda em conjunto, ao firmarem a declaração de guarda. Portanto, no caso 
em tela, ambos detém a guarda conjunta da criança. A mudança de 
residência do menor somente poderia ser realizada com a concordância do 
genitor, o que não ocorreu. Ressalte-se que a guarda compartilhada pelos 
genitores é a mesma a que se refere a Convenção em seu artigo 5º.

O pai do menor firmou declaração, autorizando a viagem de J. 
L., acompanhado da mãe, para o Brasil, entre os dias 02 de junho e 01 de 
julho de 2007. Segundo relatou o pai, em sede administrativa, não tendo a 
criança retornado no período previsto (01.07.07), este telefonou para a Ré, 
em 09.07.07, tendo sido informado da decisão unilateral da genitora de 
estender sua estadia, com J. K., no Brasil, até 06 de agosto de 2007. Em 
novo contato telefônico, em 05.08.07, C. decidiu, novamente, permanecer 
no Brasil até 29.08.2007. O pai do menor nunca concordou com tais 
alterações quanto à data de retorno de J. e, em agosto de 2007, veio ao 
Brasil buscar a família. Em 29.08.2007, data marcada para o retorno dos 
três (C., M. e J. K.), o pai foi avisado, pela Requerida, duas horas antes do 
embarque, que ela decidira permanecer no Brasil, de maneira definitiva, 
com a criança. M., então, embora tenha veementemente objetado tal 
decisão, teve de retornar para a Alemanha sozinho. Desde então, não mais 
viu seu filho. Naquele momento, a Ré já havia obtido, ainda que por 
intermédio de decisão emanada de Juiz absolutamente incompetente, na 
Justiça Estadual de Pernambuco, decisum  liminar conferindo-lhe, com 
exclusividade, a guarda provisória da criança.

A mãe do menor moveu ação de guarda com pedido liminar de 
guarda provisória, perante a 4ª Vara de Família e Registro Civil da Comarca 
da Capital (Recife/PE), processo autuado sob nº 001.2007.052765-3, tendo 
obtido decisão interlocutória, garantindo-lhe a guarda provisória do menor, 
em 28 de agosto de 2007. Tal decisão, inclusive, determinou a expedição de 
ofício à Polícia Federal, 'acerca da necessidade de permanência do menor'.

[...]
Embora o traslado/transferência do menor para o Brasil, em 

companhia de sua genitora, no período de 02 de junho a 01 de julho de 
2007, tenha ocorrido com consentimento do pai, o fato é que, a partir dessa 
data, a retenção do menor, pela mãe, em terras pátrias, passou a ser ilícita. 
E tal ilicitude, nos termos convencionais, não se altera com a obtenção da 
guarda provisória do menor, em processo judicial movido perante a Justiça 
brasileira. Irrelevante o fato do menor atualmente viver e estar matriculado 
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em estabelecimento de ensino brasileiro, pois a gênese de tais fatos é 
flagrantemente ilícita. A ausência de anuência do pai para fixação de 
residência definitiva no Brasil é o elemento que caracteriza essa ilicitude.

Diante dos fatos expostos, o genitor instou a Autoridade 
Central alemã a inicial procedimento com a finalidade de se restituir o menor 
àquele país. Essa, por sua vez, requereu à sua congênere brasileira que 
instaurasse procedimento de cooperação judicial para viabilizar o retorno de 
J. K. à Alemanha.

Diante de todo o ocorrido, a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, Autoridade Central brasileira, encaminhou o caso à 
Advocacia-Geral da União para propositura da ação cabível" (fls. 7-10).

Com efeito, discute-se nestes autos a aplicação da Convenção sobre os 

Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, concluída na cidade de Haia, em 

25.10.1980, e promulgada no Brasil mediante a edição do Decreto n. 3.413, de 

14.4.2000, que entrou em vigor na data de sua publicação no DOU em 17.4.2000, tendo 

como objetivo (artigo 1º):

"a) assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente 
transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele retidas 
indevidamente;

b) fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados 
Contratantes os direitos de guarda e de visita existentes num Estado 
Contratante."

Por outro lado, no que interessa às alegações contidas nos recursos 

especiais, extraio da convenção os seguintes dispositivos:

"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 um ano referido no parágrafo anterior, 
deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a 
criança já se encontra integrada no seu novo meio.

Quando a autoridade judicial ou administrativa do Estado 
requerido tiver razões para crer que a criança tenha sido levada para outro 
Estado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido para o retorno da 
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criança.

Artigo 13

Sem prejuízo das disposições contidas no Artigo anterior, 
a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido não é 
obrigada a ordenar o retorno da criança se a pessoa, instituição ou 
organismo que se oponha a seu retorno provar:

a) que a pessoa, instituição ou organismo que tenha a seu 
cuidado a pessoa da criança não exercia efetivamente o direito de guarda 
na época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou 
concordado posteriormente com esta transferência ou retenção; ou

b) que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, 
ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer 
outro modo, ficar numa situação intolerável.

A autoridade judicial ou administrativa pode também 
recusar-se a ordenar o retorno da criança se verificar que esta se opõe 
a ele e que a criança atingiu já idade e grau de maturidade tais que seja 
apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto.

A apreciar as circunstâncias referidas neste Artigo, as 
autoridades judiciais ou administrativas deverão tomar em consideração as 
informações relativas à situação social da criança fornecidas pela 
Autoridade Central ou por qualquer outra autoridade competente do Estado 
de residência habitual da criança."

Casos como o presente revelam-se cada vez mais comuns no Brasil, tendo 

em vista o irreversível fenômeno mundial de integração dos povos, em todas as áreas – 

econômica, social, cultural, política, jurídica etc. –, definido como globalização, que 

acarreta sempre mais a proximidade e o inter-relacionamento de cidadãos de diversas 

nacionalidades, independentemente da distância física entre os respectivos países. 

Nesse processo, costumes e normas comuns no tocante ao que se denomina "aldeia 

global" estão surgindo mediante a celebração de acordos e convenções internacionais, 

absolutamente necessários, exatamente para regular as relações e os seus efeitos 

verificados no espaço comum ocupado por pessoas físicas e jurídicas de países vários, 

sobretudo quando cada uma dessas pessoas passa a ter, ou tem, domicílio ou sede em 

seus respectivos países de origem, com diplomas legais próprios.

Com isso, todos aqueles que optam em viver e conviver num mesmo 

espaço com indivíduos de outros povos, sem as amarras dos limites territoriais de 

nascimento ou criação, têm que se adaptar plenamente aos referidos costumes e regras 

internacionais de comportamento, previstos em acordos e tratados, inclusive no tocante 

Documento: 1135260 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/04/2012 Página  1 1 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ao Direito de Família, desprendendo-se das normas internas do país de origem. Sem 

isso, a referida interação direta se tornará insuportável e inviável, podendo afetar, sem 

dúvida, até mesmo as relações entre os próprios países e seus vínculos diplomáticos.

Relembro aqui a ponderação do em. Ministro Aldir Passarinho Junior, ao 

proferir voto-vogal no REsp 1.164.547/PE, Quarta Turma, da relatoria da em. Ministra 

Maria Isabel Galloti, relativo à ação de guarda envolvendo as mesmas partes destes 

autos, nos seguintes termos:

"Sr. Presidente, estamos julgando questão processual e, em 
sendo assim, acompanho o voto da eminente Relatora. Mérito é outra 
história.

O tratado internacional tem mão dupla. Na ocasião de 
anterior julgamento de grande repercussão, lembro-me que foi 
retratada uma situação impressionante, em que, assim como existiam 
situações de se pedir repatriamento de menores do Brasil para os 
Estados Unidos e para a Europa, existe, também, praticamente na 
mesma quantidade, situação inversa, de lá para cá. Existem casos 
notórios em países árabes, em que houve o oposto: estrangeiros 
levaram filhos de brasileiros para lá na mesma situação; saindo do 
País com a autorização da mãe e ficando por lá. Tratado internacional 
não pode ser examinado somente em um viés nacionalista, patriótico, 
o que seja.

Queria fazer apenas essa reflexão, mas como estamos 
julgando matéria eminentemente processual, entendo que o Brasil tem 
jurisdição para julgar essa questão [...]" (grifo meu).

A Convenção da Haia, ora em debate, não agride o bom senso do homem 

comum ou os nossos costumes e regras internas. 

A norma internacional, não obstante contundente na reprimenda ao 

sequestro e na determinação de retorno imediato do menor ilicitamente transferido, 

revela, de forma equilibrada, grande preocupação com o bem-estar deste, 

assegurando-lhe, sobretudo, o equilíbrio emocional e a integridade física.

Nesse contexto, hão de ser sopesados, sem dúvida em árdua tarefa, os 

valores envolvidos nessas delicadas situações trazidas ao crivo do Judiciário. De um 

lado, o acordo internacional de que o Brasil é signatário que, de forma escorreita, visa 

coibir as transferências ilícitas para outros países e, de outro, o interesse do menor, cuja 

integridade deve ser preservada em todos os aspectos. 

No caso concreto, após detida análise do feito e atento aos bens jurídicos 
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que as partes buscam tutelar e aos princípios e normas que regem a matéria, concluo 

que é imprescindível a realização da perícia psicológica requerida pelos ora recorrentes, 

pois o interesse do menor sobreleva qualquer outro. 

Consta dos autos uma única avaliação psicológica do menor, efetuada há 

mais de três anos, a partir de um único encontro entre a perita do Juízo e a criança. A 

conclusão dessa avaliação, de outra parte, não conduz à certeza de ausência de grave 

dano no retorno da criança à Alemanha.

Mesmo sem me aprofundar no exame do texto da perita, não vejo, de forma 

flagrante, que a criança estaria a salvo de danos físicos e psicológicos. Confiram-se as 

seguintes passagens:

"No dia 13 de junho passado fiz parte de uma diligência de 
busca e apreensão (nº 1.4-9/2008) do menor J. L. K. K., de nacionalidade 
brasileira e alemã, que se encontrava morando com sua genitora, C. F. P., 
de nacionalidade brasileira e seu atual companheiro, J. H., no bairro de 
Piedade, Jaboatão dos Guararapes. A diligência foi composta por dois 
advogados da União (Patrícia Régis e Adriano Carvalho), dois Oficiais de 
Justiça (Ailton Alencar e Maurício Antunes) e uma polícia federal.

Chegamos às 11h00 na casa onde J. L. estava residindo e, por 
nínguém ter atendido, fomos informados pela vizinhança que a mãe e seu 
marido tinham ido buscar o filho na escola. [...]

[...]
Apresentei-me a J. L. e ao lhe perguntar sobre seus 

brinquedos, ele logo pegou na minha mão e me levou para seu quarto. É 
uma criança de quatro anos de idade, com boa fluência verbal (fala e 
compreende também o alemão – informação dada pela mãe e pai do 
menor) e pude observar sua descontração, facilidade de entrosamento e 
comunicação. L., como normalmente é chamado, tem seu próprio quarto, 
cama, mesinha de estudo com cadeira e armários. Brincamos por certo 
tempo, quando a criança foi ao banheiro e J. H. o auxiliou nas necessidades 
e lhe-deu banho.

Durante este período conversei com a mãe, quando relatou 
que tinha conhecido K. (M. C. K. K., pai do menor) na Alemanha, através da 
Internet. Ela estava visitando sua mãe, que mora naquele país e é casada, e 
namoraram durante um ano. Quando já iria voltar para o Brasil, descobriu 
que estava grávida. Disse que ele queria que ela tirasse a criança, mas que 
depois aceitou e passaram a morar juntos. Informa ainda que eram 
sustentados pela família dele e por sua mãe e que a convivência do casal 
era péssima, que ela teria sofrido muito e que ele a obrigava a ter relações 
sexuais. Perguntei se ela teria interesse de acompanhar o filho de volta para 
a Alemanha. Em um primeiro momento apresentou resistência. Quando 
argumentei que seria bom para o aspecto emocional da criança que ela o 
acompanhasse na viagem e que ao chegar na Alemanha ela poderia 
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explicar à Justiça daquele país os motivos que a levaram a agir 
impulsivamente, ela concordou, mas queria saber quem bancaria a 
passagem e hospedagem. Perguntei se ela não poderia ficar na casa de 
sua mãe, ao que respondeu que tanto a mãe quanto o seu padrastro não 
aceitam a sua presença. Coloquei então que a União garantiria toda a 
despesa da criança; quanto a ela, eu não sabia informar.

[...]
Quando chamamos J. L. para que fôssemos ao encontro do 

seu pai, ele ficou contente, pegou na minha mão e disse que ia passear 
com seu pai. Ao ser por mim questionado quem era seu pai, mostrou-se 
confuso em um primeiro momento e respondeu que J. era seu pai e foi 
imediatamente corrigido pela mãe. Disse então que seu pai se chamava K. 
e o avô K.

C., o Oficial de Justiça e eu fomos no mesmo veículo, 
conduzindo o menor para o encontro com o cônsul e o pai. Devido à hora 
avançada, a entrega do menor foi realizada no edifício residencial do cônsul, 
no bairro de Boa Viagem, onde também se encontravam o pai e o avô da 
criança. Ao ver o pai, L. correu em direção a ele e ao avô, deixando bem 
claro o bom relacionamento que possuem. Começou a brincar de correr, 
disse ao pai que queria almoçar porque estava com fome e ficou brincando 
com o avô.

Chamei o pai em separado para conversar enquanto os 
demais cuidavam dos processos legais com o cônsul, e pedi que me 
relatasse o início do relacionamento com C. Respondeu que se conheceram 
pela Internet e quando estava próximo de vencer o seu visto, ela o 
comunicou que estava grávida e, a partir de então, passaram a morar 
juntos. Considera que os três primeiros anos foram ótimos, mas o último foi 
marcado por uma convivência tumultuada, que ela o agrediu fisicamente – e 
não o contrário, por ela dito, e que ela namorou outra pessoa, mesmo 
estando casada com ele, que detém em poder uma carta deste namorado 
para ela. Disse que mesmo assim nunca pensou em deixá-la. Após a vinda 
da mãe e do filho ao Brasil, veio para cá, anteriormente a esta vez, com a 
intenção de levá-la junto com o filho de volta à Alemanha, pois ele a amava. 
Disse que a recusa de C. o deixou magoado, muito triste e com receio de 
não poder mais ver a criança. Disse ainda que tinha dois anos de formado 
como advogado, ganhava só dois mil euros por mês que ainda era ajudado 
pela família.

Questionei se ele concordava que ela acompanhasse o filho 
em sua ida para a Alemanha, no mesmo avião e sem brigas, ao que ele 
respondeu que 'pelo bem do L., sim'. Nesta ocasião orientei para que, ao 
chegarem, ele entrasse em contato com o serviço psicológico em seu país 
para facilitar este período que L. e ele iriam enfrentar. Comuniquei à mãe 
que o pai teria concordado com a sua ida no mesmo vôo e, para a minha 
surpresa, ela disse que o seu atual companheiro também iria e que 
passariam quarenta dias lá. Desaconselhei-os da decisão da ida de J. H., 
pois numa situação tão delicada, não se poderia correr risco de descontrole 
emocional por nenhum dos envolvidos. A essa altura já tinham sido 
assinados os documentos e cumprida a ordem judicial, estando o menor em 
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posse do pai, como assim era a determinação.
Em minha avaliação, nada vejo que impeça o menor em ficar 

na guarda do pai, por ser um homem amoroso e sensível e manter um bom 
relacionamento com o menor. Recomendo que ambos sejam 
acompanhados pelo serviço social e psicológico da Alemanha, para dirimir 
possíveis dificuldades de caráter emocional que possam surgir devido à 
separação do menor com a mãe e do local onde a criança passou mais de 
um ano e estabeleceu novos relacionamentos, na escola e com o atual 
companheiro da sua mãe" (fls. 330-333).

No meu entender, as constatações da perita não afastam peremptoriamente 

a possibilidade de graves danos físicos e psicológicos e indicam, nas suas entrelinhas, 

que a criança já estava integrada ao novo meio. 

Nessas circunstâncias, entendo que o indeferimento, em nome da 

celeridade, da perícia requerida pela genitora do menor, além de se contrapor aos 

postulados do Código de Processo Civil, pode ensejar uma prestação jurisdicional 

equivocada, que, na verdade, afronta a própria Convenção da Haia e consolida situação 

gravíssima e, talvez, irreversível na vida do menor.

A perícia psicológica, na hipótese, é essencial ao deslinde da controvérsia, 

ainda que não se proceda, da forma como requerido, a uma ampla dilação probatória. 

Ademais, embora lamentável, não se pode deixar de considerar que já transcorreram 

mais de quatro anos do ajuizamento da ação, estando hoje o menor com oito anos de 

idade e, como é natural, muitas mudanças devem ter ocorrido.

Assim, apesar da evidente necessidade de uma solução célere para o caso, 

não só pelo risco de concretização de condição imutável, mas também em respeito à 

reciprocidade imposta pela adesão à Convenção da Haia, devem sobrepujar o bom 

senso e a prudência. 

Diante disso, dou parcial provimento aos recursos especiais para anular os 

provimentos ordinários e determinar a realização apenas da perícia psicológica.
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