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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é o estudo da proteção à criança pelo exercício da guarda e do 
direito de visita, em especial no desfazimento da união conjugal. Para tanto, analisaram-se 
os princípios e as normas que atuam no funcionamento da família para amparar os filhos 
menores em tais circunstâncias e também a Lei 8.069/1990, traçando-se um panorama 
sobre a guarda disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dirigida às 
situações em que a família não consegue suprir a necessidade de proteção e a outras 
hipóteses excepcionais. Tratamos do poder familiar, da evolução da legislação brasileira 
sobre a proteção dos filhos, das inovações sobre o tema trazidas pelo Código Civil de 
2002, das formas de atribuição de guarda, bem como do papel do direito de visita na 
concretização da convivência familiar. Segue, por fim, uma síntese dos projetos de lei que 
abrangem o tema. 
 

Palavras-chave: Direito de família; guarda de filhos; guarda de menores; direito de visita; 

poder familiar 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A proteção em geral à criança é tema de inegável preocupação social, mas, 

particularmente dentro da família, a diretriz representada pela tutela do interesse do menor 

– que se insere no objeto de importantes convenções e documentos internacionais1 – é 

constante alvo de discussão nos tribunais. 

Observe-se que a utilização do termo “criança” para nomear as pessoas 

menores de dezoito anos, constante no título deste trabalho, deve-se à inserção em nosso 

                                                 
1Citem-se, como exemplos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, a Declaração Universal 

dos Direitos das Crianças, de 1959, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, e o documento 
adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas sobre a Criança, realizada em Nova Iorque, em maio de 
2002, denominado “Um mundo para as crianças”. 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem traz, no item 2 do artigo XXV, disposição segundo a qual 
“a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especial. Todas as crianças, nascidas dentro 
ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social”. A Declaração Universal dos Direitos das 
Crianças, além de conter o direito à proteção especial, intitula seu Princípio VI com a expressão “Direito ao 
amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade”. A Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança dispõe, em seu preâmbulo: “Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso 
desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um ambiente de felicidade, 
amor e compreensão”. Da mesma Convenção, consta: “Artigo 9 - 1. Os Estados Partes deverão zelar para 
que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão 
judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais 
cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária 
em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuido por parte de 
seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência 
da criança (...) 3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos 
os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja 
contrário ao interesse maior da criança.(...)”. O documento “Um mundo para as crianças”, que constitui um 
acordo em torno de uma agenda para as crianças do mundo, inclui a proteção à criança dentro da família e 
seu crescimento emocional seguro como um de seus objetivos, dispondo: “ (...) 7. Por meio do presente, 
convocamos todos os membros da sociedade para juntarem-se a nós em um movimento mundial que 
contribua à criação de um mundo para as crianças, apoiando nossos compromissos com os princípios e 
objetivos seguintes: 1. Colocar as crianças em primeiro lugar. Em todas as medidas relativas à infância 
será dada prioridade aos melhores interesses da criança. (...) 4. Cuidar de cada criança. (...) Faremos um 
esforço conjunto para lutar contra as doenças infecciosas, combater as principais causas da desnutrição e 
criar as crianças em um meio seguro que lhes permita desfrutar de boa saúde, estar mentalmente alerta, 
sentir-se emocionalmente seguras e ser socialmente competentes e capazes de aprender. (...)”. Ao tratar do 
seu plano de ação: “15. A família é a unidade básica da sociedade e, como tal, deve ser reforçada. A família 
tem direito a receber proteção e apoio completos. A proteção, a educação e o desenvolvimento da criança é, 
a princípio, responsabilidade da família. Todas as instituições da sociedade devem respeitar os direitos da 
criança, assegurar seu bem-estar e dar assistência apropriada aos pais, às famílias, aos tutores legais e às 
demais pessoas encarregadas do cuidado com as crianças para que possam crescer e se desenvolver em um 
meio seguro e estável e em um ambiente de felicidade, amor e compreensão, tendo em mente que em 
diferentes sistemas culturais, sociais e políticos existem várias formas de família”. Ao tratar da 
implementação do plano de ação, o documento dispõe: “(...) 32. (...)2. Os pais, as famílias, os tutores legais 
e as demais pessoas encarregadas do cuidado com as crianças têm o papel e a responsabilidade primordiais 
com relação ao bem-estar das crianças e devem ser apoiados no desempenho de suas responsabilidades para 
com elas. Todos os nossos programas e políticas devem promover a responsabilidade compartilhada de 
pais, familiares, tutores e outras pessoas encarregadas de cuidar da criança e da sociedade como um todo. 
(...)”. 
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ordenamento jurídico da Convenção sobre os Direitos da Criança de 19892, ratificada pelo 

Brasil e promulgada pelo Decreto 99.710, de 21 de novembro de 19903, portanto, 

posteriormente à Lei 8.069, de 13 de julho de 19904 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), a qual faz uso dos termos “criança” e “adolescente”, para designar as 

pessoas menores de doze anos e aquelas que tenham entre doze e dezoito anos 

respectivamente. 

O Código Civil de 2002, por sua vez, emprega o termo “menor” em diversos 

dispositivos5 ao referir-se às pessoas menores de dezoito anos, que são denominadas 

“crianças” pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, 

promulgada pelo Decreto 99.710/1990 mencionado. A denominação “menor” é utilizada 

pelo Código ao cuidar das incapacidades em seus artigos 3º, inciso I (“menores de 

dezesseis anos”), e 4º, inciso I (“os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos”), 

prescrevendo em seu artigo 5º cessar a “menoridade” aos dezoito anos completos. 

Ao abordar o destino dos menores de dezoito anos no momento do 

desfazimento da união de seus pais, o Código Civil de 2002 passa a utilizar o termo 

“filhos”. 

No capítulo denominado “Da Proteção da Pessoa dos Filhos”, traz a proteção à 

criança por meio da guarda e do direito de visita, na busca de realizar o seu melhor 

interesse, de possibilitar seu desenvolvimento emocional sadio e de promover sua 

realização na família. 

                                                 
2A referida Convenção, embora inegavelmente trate de direitos humanos voltados à criança, tem status de 

legislação infraconstitucional, por não ter sido deliberada na forma do §3º do artigo 5º da Constituição 
Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (“§3º Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”), além de 
ser anterior à referida Emenda. Em relação à hierarquia entre os tratados não-aprovados nos termos 
mencionados e a legislação ordinária, entende-se que ambos têm a mesma estatura, garantindo-se “a 
autoridade da mais recente das normas”, como aponta JOSÉ FRANCISCO REZEK (REZEK, José 
Francisco. Direito dos tratados. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 472). 

3Consta da Convenção sobre os Direitos da Criança: “Artigo 1 Para efeitos da presente Convenção considera-
se como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade 
com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. Justificando sua especificidade em 
relação à proteção da criança, transcreve-se parcialmente o seguinte dispositivo: “Artigo 3 – 1. Todas as 
ações relativas às crianças, levadas a efeito por autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem 
considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. (...)”. 

4A Lei 8.069/1990 dispõe: “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 

5O Código Civil, após tratar das incapacidades absoluta e relativa pelo critério da idade nos artigos 3º, I, e 4º, 
I, refere-se à cessação da menoridade no artigo 5º, caput e parágrafo único. Refere-se, ainda, ao “menor” ou 
aos “menores” nos artigos 180, 228, I, 588, 589, II, III, IV e V, 666, 814, 824, § único, 837, 932, I, 974, § 
1º, 975, § 2º, 1.550, II, 1.552, caput e inciso I. 
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Nesta dissertação serão utilizadas as denominações criança, menor e filho 

menor como sinônimos para designar a pessoa menor de 18 anos, recorrendo-se ao termo 

adolescente quando se pretender diferenciá-lo da pessoa menor de doze anos. 

Em relação à matéria da qual se pretende cuidar, observe-se que o Código Civil 

de 2002, por iniciativa de Clóvis do Couto e Silva, trouxe no livro IV, relativo ao Direito 

de Família, a distinção entre Direito Pessoal e Patrimonial6. 

No título I, relativo ao Direito Pessoal, inseriram-se os subtítulos relativos ao 

casamento (Subtítulo I) e às relações de parentesco (Subtítulo II). 

É no Subtítulo I que estão presentes os artigos 1.583 a 1.590, inseridos no 

Capítulo XI (“Da Proteção da Pessoa dos Filhos”), que cuidam dos institutos da guarda e 

do direito de visita, relacionados estreitamente com a relevante questão da convivência 

familiar – que deve ser assegurada à criança, nos termos dos artigos 227 da Constituição 

Federal, 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como do preâmbulo e dos 

artigos 9 e 10 da Convenção sobre os Direitos da Criança de 19897. 

Naqueles poucos dispositivos, o Código Civil de 2002 procurou, embora de 

forma tímida, consolidar regras de leis esparsas, guiando-se por princípios consagrados 

pela Constituição Federal de 1988 e pela doutrina da proteção integral da criança8. 

Tanto a guarda de filhos quanto o direito de visita relacionam-se ao poder 

familiar, cuja concepção é muito diversa daquela do pátrio poder presente no Código Civil 

de 1916, como se demonstrará, e interferem diretamente na convivência familiar – a qual, 

                                                 
6A referida distinção foi elogiada por Miguel Reale, que entendeu ter trazido “mais limpidez ao texto” 

(REALE, Miguel. Visão geral do novo Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 54, fev. 2002. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2718>. Acesso em: 06 abr. 2006). 

7Para o preâmbulo e o artigo 9, 1 e 3, da Convenção sobre os Direitos da Criança, ver nota 1. Dispõe, ainda, a 
Convenção: “Artigo 10 (...) 2. 2. A criança cujos pais residam em Estados diferentes terá o direito de 
manter, periodicamente, relações pessoais e contato direto com ambos, exceto em circunstâncias especiais. 
Para tanto, e de acordo com a obrigação assumida pelos Estados Partes em virtude do parágrafo 2 do Artigo 
9, os Estados Partes respeitarão o direito da criança e de seus pais de sair de qualquer país, inclusive do 
próprio, e de ingressar no seu próprio país. O direito de sair de qualquer país estará sujeito, apenas, às 
restrições determinadas pela lei que sejam necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem pública, 
a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades de outras pessoas e que estejam acordes com os 
demais direitos reconhecidos pela presente convenção.” 

8A doutrina jurídica da proteção integral, como ensina TÂNIA DA SILVA PEREIRA, prega que “os direitos 
inerentes a todas as crianças e adolescentes possuem características específicas devido à peculiar condição 
de pessoas em vias de desenvolvimento em que se encontram, e que as políticas básicas voltadas para a 
juventude devem agir de forma integrada entre a família, a sociedade e o Estado”. Referida doutrina foi 
proclamada pela Constituição Federal de 1988 e consagrada pela Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança (PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da criança e do adolescente: uma proposta 
interdisciplinar. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 19-22). 
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por sua vez, reflete na essencial relação entre pais e filhos –, garantia fundamental da 

criança que repercute no desenvolvimento de sua personalidade.  

Trata-se de tema delicado, não só pelo difícil momento que a separação de um 

casal costuma representar, mas principalmente por envolver crianças e decisões – sempre 

sujeitas à alteração – que sobre elas refletirão, alterando-lhes a rotina e prejudicando-lhes o 

convívio com um dos genitores. 

Partindo-se dos pressupostos de que o vínculo familiar extrapola o vínculo 

desfeito entre cônjuges e não se limita a fundamentos biológicos; de que a relação entre pai 

e filho é única9, e da existência de um poder-dever dos pais em relação aos filhos, visa-se a 

estudar as implicações da continuidade do poder familiar após a ruptura conjugal, diante da 

necessária atribuição da guarda e do exercício do direito de visitas, verificando-se como 

realizar a proteção da criança e a convivência familiar, de acordo com seu melhor 

interesse, em tais situações. 

Pretende-se analisar tais questões em seu plano existencial – não se cuidará, 

aqui, das implicações quanto aos bens dos filhos10 – abordando-se os princípios que lhes 

são aplicáveis, a sua evolução até os novos paradigmas do Direito de Família, as formas de 

exercer a autoridade parental na guarda e na visita, com o intuito de contribuir à 

configuração da proteção da criança dentro da família e ao estabelecimento de parâmetros 

para a extensão do direito de visita, as formas de seu exercício e a solução de conflitos 

decorrentes do choque de tal direito com outros. 

Para tanto, necessário estudar as formas de atribuição de guarda de filhos e, 

nesses modelos, investigar como efetivamente se exerce o poder familiar, enfocando-se, de 

maneira especial, o direito de visita, com seu importante papel na garantia da convivência 

familiar, direito da criança constitucionalmente protegido. 

Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, traçaremos um breve 

panorama do exercício da convivência familiar por meio da guarda ali disciplinada. 

                                                 
9“A relação existente entre um pai e seu filho não pode ser comparada a mais nada; as expressões ‘és como 

um filho para mim’ ou a recíproca ‘és como um pai para mim’ indicam o surgimento entre duas pessoas de 
uma relação privilegiada, onde se condivide um sentimento, uma dor, uma procura, um esforço” (tradução 
livre) (BREGANTE, Lina. Doveri e diritti dei genitori. Padova: CEDAM, 2005. p. 4). 

10PAULO LUIZ NETTO LÔBO alerta que o legislador, no Código Civil de 2002, excluiu a Seção III do 
capítulo destinado ao pátrio poder no Código Civil de 1916, que se referia ao instituto quanto aos bens dos 
filhos. Transferiu-se a matéria para o Título relativo ao Direito Patrimonial, alocando-a no Subtítulo II, “Do 
Usufruto e da Administração dos Bens dos Filhos Menores” (artigos 1.689 a 1.693). Entretanto, a matéria 
continua a referir-se ao poder familiar (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Do poder familiar. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8731> Acesso em: 21 out. 2008). 
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Trataremos, ainda, de Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional 

que cuidam da matéria.  

Por fim, para delimitar o tema, embora as mencionadas disposições do Código 

Civil que cuidam do assunto estendam-se aos filhos maiores incapazes, nos termos do 

artigo 1.59011, ressalta-se que este trabalho enfoca a guarda e a visita como formas de 

proteção à criança. 

 

                                                 
11O Código Civil trata das incapacidades absoluta e relativa em seus artigos 3º e 4º. A Lei nº 10.216, de 6 de 

abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Seu 
artigo 2º, parágrafo único, inciso II, prevê como direito da pessoa portadora de transtorno mental a inserção 
na família como instrumento para alcançar sua recuperação: “Art. 2º (...) Parágrafo único. São direitos da 
pessoa portadora de transtorno mental: (...) II – ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e 
na comunidade”. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A idéia de autoridade dentro da família cedeu lugar à concepção do ambiente 

familiar como local de realização dos indivíduos que a compõem, pautado pela 

solidariedade e pelo afeto.  

Diante das mudanças sociais, a família hierárquica transformou-se em 

democrática, trazendo em si os reflexos dos princípios constitucionais relativos à dignidade 

da pessoa humana – traduzido no respeito à individualidade e à pessoa de cada um dos 

membros familiares –, à igualdade entre homem e mulher e entre os filhos, bem como à 

prioridade absoluta dispensada à criança. 

O privilégio do interesse do menor, quando confrontado com o interesse 

individual dos pais, relaciona-se à socialidade que inspirou o Código Civil de 2002: é à 

sociedade que interessa a proteção à criança – a qual, como referido, tem a “absoluta 

prioridade” no exercício dos direitos fundamentais, conferida expressamente pela 

Constituição Federal (artigo 227, caput). 

Os ditames constitucionais referidos influenciaram o Direito de Família, que 

deve ter uma releitura dos seus institutos, em especial, da guarda e do direito de visita, para 

que estes, na sua função tutelar, voltem-se à proteção especial atribuída à criança pela 

Constituição. 

Os mencionados institutos devem ser compreendidos como destinados à 

proteção da criança e à realização de seu melhor interesse quando há uma ruptura na 

família – que ocorre geralmente com a separação, o divórcio, a anulação do casamento ou 

a dissolução da união estável – e o afastamento da convivência com pessoas com as quais o 

menor tem necessidade de se relacionar e de obter contribuição para o desenvolvimento 

sadio de sua personalidade. 

Observe-se que a parentalidade e os deveres a ela atinentes não estão 

necessariamente ligados à conjugalidade. Tanto é assim que o vínculo paterno-filial 

sobrevive ao desfazimento da união dos pais, ensejando a atribuição aos genitores de 

direitos e deveres relativos ao filho ainda que não habitem a mesma casa familiar. 

Essa circunstância torna-se clara diante da especial característica do poder 

familiar no Direito brasileiro, reconhecida no artigo 1632 do Código Civil de 2002 – e já 
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presente no Código Civil de 1916 quanto ao pátrio poder (artigo 381) – , de manter-se na 

titularidade de ambos os pais, mesmo com o desfazimento da união conjugal e a atribuição 

da guarda do filho menor a apenas um deles. 

A autonomia e a liberdade reconhecida aos indivíduos no plano conjugal da 

família devem se amoldar, portanto, à maior tutela proporcionada aos filhos menores. 

O poder familiar, fundado na necessidade natural que a criança tem de 

proteção, situação de dependência reconhecida pela Constituição Federal no artigo 229, é 

hoje visto como o conjunto de direitos e deveres conferidos aos pais com o intuito de 

possibilitar o amparo, a criação e a educação dos filhos. Os direitos nele contidos voltam-

se ao crescimento físico e espiritual da criança, cujo melhor interesse deve se realizar por 

seu intermédio, seja por meio do cuidado a ser fornecido ao menor, seja por meio da 

condução da educação para que a criança possa, com o tempo, adquirir autonomia. 

Os institutos da guarda e da visita, embora possam estar contidos no poder 

familiar, devido à postura ativa que este impõe aos pais no exercício dos deveres 

explicitados no artigo 1.634, em especial nos incisos I e II, com ele não se confundem, mas 

manifestam contornos próprios. Tais contornos ganham visão apenas quando há disputas e 

discordâncias a respeito, principalmente na hipótese mencionada de desfazimento da união 

conjugal. 

Com a finalidade de proteção, ambos os institutos desvestem-se da anterior 

condição de prerrogativas dos pais ou mesmo de terceiros para adquirirem, como ocorreu 

com o próprio poder familiar, a natureza jurídica de direito-dever: o exercício dos direitos 

outorgados aos pais ou a terceiros pelos institutos são vinculados à realização do melhor 

interesse da criança. 

No caso da guarda, a titularidade é reconhecida em regra aos pais para o 

exercício dos cuidados diários com o filho, a fim de suprir suas necessidades biológicas e 

sociais, implicando presença física e os deveres para sua criação e educação. A doutrina 

tradicional atrela à guarda, em particular, o dever de vigilância, cuja interpretação deve ser 

direcionada à idéia de vigiar para garantir a segurança do menor e para evitar que este 

cause danos a outrem. 

O Código Civil de 2002, ao trazer como regra o compartilhamento da guarda e, 

na atribuição unilateral, impor como principal critério as “melhores condições” do genitor, 

deslocou o principal critério de atribuição da guarda do interesse dos pais para atender ao 
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interesse do filho menor, indo ao encontro da Constituição, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e da Convenção sobre os Direitos da Criança. Da mesma forma, o 

reconhecimento da afetividade como principal critério para conceder a guarda a terceiro 

ratificou a presença do afeto na base das relações familiares e corroborou para efetivar-se a 

proteção da criança cujo direito a crescer em “ambiente de felicidade, amor e 

compreensão” é previsto no preâmbulo da Convenção referida. 

A positivação da guarda compartilhada, por sua vez, deve incrementar a 

diligência do genitor não-residente quanto à criação dos filhos, mas o Direito brasileiro, 

antes mesmo da expressa previsão do instituto, já trazia o dever dos pais pelo cuidado e 

educação dos filhos por meio da manutenção do exercício do poder familiar após o 

desfazimento da união conjugal. 

A guarda constitui, ainda, instituto apto a promover a proteção da criança 

separada dos pais por meio de sua roupagem atribuída pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Enquanto o Código Civil contém a guarda de crianças no desfazimento da 

união conjugal, o Estatuto disciplina a guarda a ser atribuída em decorrência de violação 

dos direitos fundamentais do menor, isto é, quando a proteção da família se revela 

insuficiente ou em face de outras ocorrências que acarretem seu desamparo, fazendo-se 

preciso inseri-lo em família substituta, ou, ainda, em situações especialíssimas – e alheias 

às hipóteses de tutela e adoção – , para regularizar a posse excepcional e provisória do 

menor. 

O direito de visita, por sua vez, configura instituto cuja evolução se dá por 

meio da doutrina e da jurisprudência, em face da parca abordagem legislativa direta que 

recebe – sendo informado, contudo, pelas normas gerais de proteção à criança e pela 

particular previsão constitucional sobre o direito à convivência familiar. Apesar de o termo 

“direito de visita” não trazer a dimensão de seu papel na proteção da criança, garantindo a 

manutenção de relações pessoais por meio da aludida convivência, a denominação está 

consolidada pelo uso e pela própria legislação, referindo-se o artigo 1.589 do Código Civil 

ao verbo “visitar”.  

De prerrogativa dos ascendentes, a sua orientação à proteção da criança hoje 

lhe confere dúplice titularidade, ou seja, do visitante e do visitado. Apresenta, quanto aos 

pais, natureza jurídica de direito-dever atrelado à paternidade responsável e ao dever de 

assistência, e, quanto aos filhos menores, revela a natureza de direito relacionado à 
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convivência familiar e à sua criação, com a finalidade de reforçar os laços afetivos que lhe 

sejam significativos. 

O fundamento do direito de visita não se restringe ao parentesco, estando 

principalmente embasado na necessidade de troca de afeto que tem a criança nas diversas 

fases de sua vida, traduzida no direito à convivência familiar, assegurado pelo artigo 227, 

caput, da Constituição Federal.  

A despeito de sua dúplice titularidade, ou seja, do visitante e do visitado, é o 

interesse da criança em exercer o direito de manter relações pessoais com pessoas a ela 

vinculadas por afeto que rege a visita e fixa os seus limites, determinando a manutenção – 

ou não – de relações pessoais com os pais, avós ou terceiros. 

Tanto a guarda quanto a visita, para serem compreendidas no contexto da 

família democrática, que é o paradigma vigente, e promover a proteção prioritária da 

criança, devem se adequar à influência do afeto como condição para o crescimento sadio 

em família. 

Assim, os artigos 1.583, 1.584 e 1.589 do Código Civil devem ser entendidos 

em conjunto com os princípios presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 

como na Convenção sobre os Direitos da Criança, e, primordialmente, com a Constituição 

Federal, a qual, além de impor à família o dever de assegurar à criança de modo prioritário 

seus direitos fundamentais (caput do artigo 227), incumbe os pais do dever de assistir o 

filho menor (artigo 229), e traz como princípio a paternidade responsável (artigo 226, 

parágrafo 7º). Também devem atuar na interpretação daqueles dispositivos do Código Civil 

a doutrina e a jurisprudência, a fim de que neles se compreenda que o melhor interesse da 

criança é o principal critério a ser adotado na regência das relações do menor com a 

família, inclusive a socioafetiva, seja no momento da atribuição da guarda, seja na 

manutenção de vínculos pessoais e afetivos por meio do direito de visita. 
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