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RESUMO 
 

 Com o processo de globalização, é cada vez mais comum o casamento ou união 
estável entre pessoas de nacionalidades diferentes. Dessas relações, muitas vezes, advêm 
filhos. Quando ocorre a separação conjugal ou dissolução da união estável nesses casos, é 
muito comum que um dos genitores decida retornar para seu país de origem e, com ele, leve o 
filho, distanciando-o do outro genitor. Configura-se, assim, a subtração internacional de 
crianças, regulada pela Convenção da Haia de 1980. Com isso, passa a existir uma situação 
propícia ao surgimento da Alienação Parental e até mesmo da Síndrome de Alienação 
Parental (SAP). O trabalho consistente na dissertação apresentada demonstra a necessidade de 
haver celeridade na solução dos casos de subtração internacional de crianças para que se 
evitem os atos de Alienação Parental e sua consequente síndrome. 
 
Palavras – chave: Novos direitos; Direito Internacional Privado; Proteção internacional da 
criança; Transferência ou retenção de crianças; Convenção da Haia de 1980; Melhor interesse 
da criança; Alienação Parental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

With the process of globalization, it is increasingly common marriage or stable union 
between people of different nationalities. These relationships often bring children. When there 
is marital separation or dissolution of stable union in such cases, it is very common for one 
parent decides to return to their country of origin, and with it, take the child, distancing it 
from the other parent. It is the international abduction of children, regulated by the Hague 
Child Abduction Convention of 1980. In this case it can happen Parental Alienation and even 
Parental Alienation Syndrome (SAP). This work shows the needs of speed in solving cases of 
international abduction of children for avoiding acts of Parental Alienation and its consequent 
syndrome. 
 
Keywords: New rights; Private International Law; International protection of the child; 
Transfer or retention of children; The Hague Convention of 1980; Best interest of the child; 
Parental Alienation. 
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