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AÇÃO DE DIVÓRCIO — PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO —
DIREITO POTESTATIVO NÃO CONDICIONADO — DESAMOR —
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA — SÚMULA 197 DO STJ —
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

— Na atual sistemática tem-se o divórcio como direito potestativo que visa
à extinção do vínculo sem a imputação de causa específica.
 
— Reconhecimento de uma perspectiva socioafetiva do direito de família,
permitindo novos projetos de vida.

— Por outro lado, as razões da apelante vão de encontro ao enunciado da
súmula de jurisprudência predominante do STJ de nº 197, in verbis: “o
divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Ana  Christina  de  Amorim
Barbosa em face da sentença (fls. 143/145) proferida nos autos da Ação de Divórcio ajuizada por
Ricardo Ferreira Lins de Albuquerque, que julgou procedente o pedido inicial  para decretar o
divórcio entre as partes referidas.

Inconformada, a promovida interpôs recurso, afirmando, em síntese, que a
decisão  não  especificou  que  a  decretação  do  divórcio  teria  efeitos  apenas  de  caráter  pessoal,
deixando uma lacuna que dá margem as partes contrair novo casamento com liberdade patrimonial,
fato  que  geraria  prejuízo  à  partilha  de  bens,  que  está  sendo  discutido  em ação  própria  de  nº
0004113-92.2017.815.2001

Apresentadas  contrarrazões,  fls.  157/162,  suscitou  pelo  recebimento  do
recurso sem efeito suspensivo. No mérito, aduziu ser óbvio que a implicação do divórcio é tão
somente à separação conjugal, pois os alimentos e partilha estão sendo discutidos em processos
próprios. 

Parecer  Ministerial  às  fls.  174/176,  opinando  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestação de mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção. 



É o relatório.

Decido.

Cuida-se de  Ação de Divórcio  requerendo tão  somente  a  decretação do
divórcio, para que se ponha termo ao vínculo matrimonial que une as partes, ordenando-se, por
conseguinte, a expedição do competente mandado de averbação, para que se produzam os efeitos
legais à margem do assento do casamento.

O  magistrado  não  vislumbrando  pedidos  referentes  a  alimentos  e  nem
partilha de bens, por serem estes objetos de ação própria, e considerando desnecessária dilação
probatória,  dispensou  audiência  de  instrução  e  decretou  o  divórcio,  nos  exatos  termos  que  foi
pleiteado.

Insatisfeita,  a  promovida  apresentou  recurso  apelatório  aduzindo  que  o
juízo não especificou que os efeitos do presente divórcio era exclusivamente de caráter pessoal.
Alega que tal lacuna poderia gerar prejuízo à partilha de bens, que está sendo discutida em ação
própria.

Nesse aspecto, o ordenamento jurídico evoluiu e desde a Lei nº 11.441 de
2007 até a aprovação da Emenda alteradora do artigo 226, §6º da CF, cuja redação é: “O casamento
civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

No atual sistema não existe causa específica para a decretação do divórcio e
nem tampouco cláusula de dureza, ou seja, basta instruir o pedido de divórcio com a certidão de
casamento, independente de qualquer causa específica de descasamento, como de fato se dera na
espécie.

A decisão  do  divórcio  insere-se  na  seara  personalíssima  do apelado,  de
penetração defesa ao Estado, já que não é seu papel criar obstáculos à busca da felicidade.

Por  outro lado,  as  razões  da apelante vão de encontro ao enunciado da
súmula de jurisprudência predominante do STJ de nº 197,  in verbis: “o divórcio direto pode ser
concedido sem que haja prévia partilha de bens”.     

Ante  o  exposto,  nos  termo  do  art.  932,  inc.  IV  do  Novo  CPC,  nego
provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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