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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Joseane Macedo de Sousa Pereira – Adv. Humberto Albino de 
Moraes.

Apelado: Joseilton de Farias Pereira – Adv. Jandui Barbosa de Andrade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO 
LITIGIOSO  DIRETO.  PEÇA  CONTESTATÓRIA. 
PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO. 
DECRETAÇÃO  DO  DIVÓRCIO. 
DESNECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTENÇÃO DE 
NÃO  CONCILIAR  DEMONSTRADA. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- “Como a audiência de conciliação teria um 
cunho  meramente  formal,  pois  nada  havia 
para  conciliar,  não  se  fazia  necessária  a 
produção  de  provas,  nem  havia  qualquer 
questão  juridicamente  relevante  para  ser 
resolvida.  Não  tendo  havido  oposição  do 
Ministério  Público,  a  não  realização  da 
audiência  de  conciliação  poderia  configurar, 
no  máximo,  mera  irregularidade,  mas  que 
não  justifica  a  anulação  do  processo  pela 
ausência de prejuízo”.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                             1



Apelação Cível nº. 0000213-28.2013.815.0981

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Joseane Macedo de Sousa Pereira interpôs apelação 
cível hostilizando a sentença proveniente da 2ª Vara da Comarca de 
Queimadas, proferida nos autos da Ação de Divórcio Direto ajuizada por 
Joseilton de Farias Pereira, ora apelado.

Na sentença (fls. 16/17), a magistrada singular acolheu 
o pedido exordial para decretar o divórcio das partes.

Insatisfeita, a ré alegou, nas suas razões recursais (fls. 
19/21), que, não obstante ter aderido ao pedido de divórcio, movido pelo 
cônjuge varão, pleiteou pela realização de audiência de conciliação, tendo 
em vista, segunda ela, ter havido esclarecimentos de problemas de ordem 
emocional entre o casal.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso 
pugnando pela manutenção da sentença e, por consequência, o 
desprovimento do apelo (fls. 23/25).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça 
não vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 32/35).

É o relatório.

V O T O

Colhe-se dos autos que as partes contraíram 
matrimônio em 07 de março de 2012, sob o regime de comunhão parcial 
de bens.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                             2



Apelação Cível nº. 0000213-28.2013.815.0981

Do casamento não nasceram filhos e não existem bens 
a partilhar.

Em sua peça contestatória, o cônjuge varoa/recorrente 
aderiu ao pedido de divórcio, inclusive com relação ao não pagamento de 
pensão alimentícia, bem como a voltar a usar o seu nome de solteira.

Ocorre que, não obstante a concordância ao pedido de 
divórcio, pugnou pela realização de audiência de conciliação, informando 
que poderia haver uma reconciliação entre as partes.

Após o parecer ministerial, a magistrada acolheu o 
pedido proemial e decretou o divórcio.

Insatisfeito,  o  cônjuge  varoa  interpôs  apelação 
pugnando pela reforma da decisão, eis que não fora realizada a audiência 
de conciliação que havia pleiteado em sua contestação.

Pois bem, impende-se ressaltar que na ação de divórcio 
litigioso, como na hipótese em liça, não há disposição legal para realização 
de audiência de conciliação. Assim, inexistindo a obrigatoriedade de tal 
ato, não há que se falar na reforma da decisão objurgada.

Outrossim, vislumbra-se dos autos que da união não 
nasceram filhos, não existem bens a partilhar, bem como não há qualquer 
questão  juridicamente  relevante  a  ser  resolvida.  Portanto,  a  audiência 
somente seria para tentativa de conciliação do casal.

Todavia,  o  próprio  cônjuge  varão  ofereceu 
contrarrazões ao apelo e nelas pugnou pela manutenção da sentença e, 
por consequência, o desprovimento do recurso. Resta, assim, patente sua 
intenção em não conciliar, o que se mostra despicienda a realização de 
audiência conciliatória.

Na  esteira  desse  entendimento,  é  assente  o 
posicionamento jurisprudencial:

DIVÓRCIO DIRETO -  AUDIÊNCIA PRÉVIA DE 
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TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL - RÉU EM LUGAR INCERTO - 
CITAÇÃO POR EDITAL - Se o réu, ao tempo da 
propositura da ação, encontrava-se em local  
incerto, correta e válida é a citação feita por 
edital, ainda que ele venha a ser descoberto 
no  curso  do  processo.  -  Tratando-se  de 
divórcio direto litigioso, não há audiência 
de tentativa de conciliação do casal. (TJ-
MG 1633122 MG 1.0000.00.163312-2/000(1), 
Relator: JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES, Data 
de  Julgamento:  30/03/2000,  Data  de 
Publicação: 18/04/2000)

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. 
AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. 
AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 
RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
DESNECESSIDADE. CABÍVEL O JULGAMENTO 
NA FORMA DO ART. 557 DO CPC, EM FACE DO 
ENTENDIMENTO DA CÂMARA SOBRE A 
MATÉRIA Como a audiência de conciliação 
teria um cunho meramente formal, pois 
nada havia para conciliar, não se fazia 
necessária a produção de provas, nem 
havia qualquer questão juridicamente 
relevante para ser resolvida. Não tendo 
havido oposição do Ministério Público, a 
não realização da audiência de 
conciliação poderia configurar, no 
máximo, mera irregularidade, mas que 
não justifica a anulação do processo pela 
ausência de prejuízo. RECURSO 
DESPROVIDO. (Agravo Nº 70056088909, 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 
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Julgado em 28/08/2013) (TJ-RS - AGV: 
70056088909 RS , Relator: Liselena Schifino 
Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 
28/08/2013, Sétima Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 
30/08/2013)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 
DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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