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RESUMO: Abrigada pelo sistema global (onusiano), a infância goza de direito a 
cuidados e assistência especial, com abrigo em matizes constitucional e 
infraconstitucionais. O Estado Brasileiro se viu obrigado a regulamentar esta 
proteção criando para os genitores e para os filhos obrigações e direitos que se 
interligam intencionalmente com o fim de fortalecer os laços filiais, quer seja 
consanguíneo, civil ou socioafetivo. Assim, nasce a guarda compartilhada, que 
será o mote da exposição, como gênero da espécie direito à convivência familiar, 
reconhecido como direito fundamental constante em tratados internacionais, e 
como exemplos podemos citar: A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(artigo XXV, item 2); A Convenção sobre os Direitos da Criança (artigo 8º, item 
1, artigo 9º, item 1 e 3, artigo 10), dentre outros. A importância do tema se revela 
em razão dos três bilhões de crianças que povoam o mundo e que são sujeitos 
deste direito. E esta proteção especial as crianças foi reconhecida inicialmente 
com a Declaração de Genebra sobre os Direito da Criança, em 1924; e, 
posteriormente, pela Declaração Universal dos Direitos das Crianças, já em 
1959. E ao final pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 
1990, ratificado pelo Brasil no mesmo ano. Tendo como um dos pilares 
fundamentais o interesse superior ou melhor interesse da criança. E a 
possibilidade de ampliação da convivência da criança com os seus genitores – 
guarda compartilhada -, surge com a entrada em vigor das modificações na Lei 
Civil, nos anos de 2008, 2011 e 2014, especificamente, quando houver 
requerimento do genitor prejudicado na convivência, mesmo que em oposição 
ao outro, objetivando a distribuição de tempo necessário ao convívio com o filho. 
Apenas excetuando esta permissão quando o genitor se pronunciar contrário a 
receber tal benefício. Todavia, pode-se perceber, em analises de algumas 
decisões judiciais, que existe uma relutância em conceder o benefício, 
justificando-se na oposição daquele que desfruta do tempo maior. O que não 
pode ocorrer. Pois a oposição do genitor não pode ceifar o direito humano e 
fundamental da criança em ampliar a convivência familiar com o outro genitor. A 
intenção do legislador é respeitar o desejo de ampliação manifestado, sempre 
vislumbrando o melhor interesse da criança. Assim, analisando a legislação 
infraconstitucional, os direitos humanos e os fundamentais em confronto com as 
decisões nacionais o objetivo é demonstrar que a eficácia da ampliação da 
convivência familiar deve prevalecer com vistas a assegurar a melhor formação 
e interesse da criança, que é o sujeito de direito protegido internacionalmente. 
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