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SENTENÇA
Processo nº:
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Requerido
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Divórcio Litigioso - Dissolução
.......
.......

DIVÓRCIO
INVIABILIZADA
A
TENTATIVA
DE
RECONCILIAÇÃO - DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO VINCULAR
- Se, a critério do Juízo monocrático restou satisfatoriamente
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comprovada a impossibilidade de reconciliação, há de ser decretado
o pretendido divórcio .

VISTOS,ETC.
01.Tratam estes autos de uma ação de Divórcio Direto litigioso onde figuram
como partes as pessoas epigrafadas, devidamente qualificadas na petição inicial.
02. Aduz a exordial o seguinte:

"O casal está separado de fato aproximadamente há 13( treze) anos e na
constância do casamento tiveram três filhos, sendo duas já emancipadas pelo
casamento e uma terceira, civilmente maior, porém civilmente incapaz e
mora com a mãe....O casal possui um terreno e uma casa para fins de partilha
aserem partilhados de conformidade com o regime da comunhão de bens..."(
03.Instruíram o pedido: o instrumento procuratório, fotocópia da identidade do
promovente e das certidões de casamento dos litigantes e das filhas, além de uma certidão
imobiliária concernente ao noticiado terreno.
04.Regularmente citada por via postal, às fls. 23, a divorcianda deixou não
contestou tempestivamente, conforme se constata através da certidão de fls 24 , tendo sido
decretada a revelia da promovida às fls. 25. Consta, ainda, renúncia de mandato, nova
habilitação com substabelecimento – fls. 35.
05.Com vista, o representante do Ministério Público opinou pela procedência do

pedido, às fls. 37.
06.Vieram-me os autos conclusos. Tudo relatado, passo a decidir.
07.Trata-se de procedimento litigioso, regido por Lei especial com as partes
autoras devidamente representadas, interesses legítimos e pedido juridicamente tutelado
pelo Direito, assegurada, bem assim, a participação efetiva do órgão promotorial, na
qualidade de curador de família.
08. O pedido é juridicamente possível, vez que encontra adequação típica em
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casamento em 22.12.1977).
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Lei especial, a saber, Lei No 6.515/77 - Lei do Divórcio . Com o advento da Lei No :
7.841/93, que deu nova redação ao artigo 40 da lei especial, o divórcio, em qualquer de suas
modalidades, baseia-se tão somente a causa objetiva da separação de fato, dispensando-se,
pois, qualquer perquirição acerca de culpa. O pedido tem amparo no parágrafo sexto do art.
226 da CF, com a nova redação da EC 66/2010.
09. Com efeito, segundo a nova conformação normativa, em situações que tal
não se há falar em comprovação do tempo de ruptura da vida em comum.
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10. POSTO ISSO e pelo que mais dos autos consta e princípios legais aplicáveis
em feitos deste jaez, hei por bem julgar procedente o pedido sob comento e, de
conseqüência, DECRETAR POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
O DIVÓRCIO VINCULAR de ...... e ......, ambos prefacialmente qualificados, já que atendidas
as prescrições legais pertinentes.
11. Entendo que a questão referente à partilha de bens deverá ser resolvida em
procedimento próprio em decorrência da carência de documentação no presente caderno
processual quanto à noticiada casa, bem como falta de comprovação sobre as
circunstâncias em que implementou – se a comercialização do terreno reportado às fls.
15/17.
12. Custas e emolumentos, ex lege. Decorrido o prazo legal, façam-se as
averbações.
P.R.I.C.

Fortaleza, 01 de fevereiro de 2013.
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