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Processo  : Agravo de Instrumento n.0021527-03.2017.8.05.0000 e Embargos de Declaração nº. 
0021527-03.2017.8.05.0000/50000
Foro de origem : Comarca de Salvador
Órgão Julgador : Segunda Câmara Cível
Agravante : Maria Nazaré Souza Freitas 
Advogado : Alan Amorim Dias (OAB: 16042/BA) 
Agravada : Sandra Cristina Fróes Freiras 
Agravada : Márdina Fróis Freitas 
Agravada : Nilma Fróis Freitas 
Advogado : Ubiraci Gama de Sant  Anna (OAB: 34773/BA) 
Advogado : Márdina Fróis Freitas (OAB: 49552/BA) 
Relatora : Desa. Regina Helena Ramos Reis

                                                             ACÓRDÃO                                                          

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO.  TUTELA DE EVIDÊNCIA. 
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311, IV E 695, DO 
CPC. EC Nº.66/2010. DIVÓRCIO COMO DIREITO 
POTESTATIVO, INCONDICIONADO E EXTINTIVO. NULIDADE 
NA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
1 -Com a Emenda Constitucional nº. 66/2010, que alterou a redação 
do §6º do art. 226, da CF-88, o divórcio passou a ser concebido como 
direito potestativo incondicionado e extintivo.
2 - Havendo vontade de dissolver o vínculo por parte de um dos 
cônjuges caberá ao outro cônjuge apenas a sujeição à decretação do 
divórcio direto litigioso, fato este incontroverso que dispensa a 
produção de provas e o próprio consenso.
3 - Não se configura apontada nulidade, eis que não foi proferido 
nenhum ato decisório na audiência designada para o dia 28/03/2017, 
mas sim, fora deferido o pleito após pedido reiterativo de apreciação 
da liminar pelo  autor.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 
0021527-03.2017.8.05.0000 e Embargos de Declaração nº. 
0021527-03.2017.8.05.0000/50000, em que é recorrente Maria Nazaré Souza Freitas e 
recorrido Márdina Fróis Freitas, Nilma Fróis Freitas e Sandra Cristina Fróes Freiras. 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao 
agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos 
do voto da relatora.

Salvador/BA, 07 de agosto de 2018.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis
Relatora

Procurador(a) de Justiça
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Processo  : Agravo de Instrumento n.0021527-03.2017.8.05.0000 e Embargos de Declaração nº. 
0021527-03.2017.8.05.0000/50000
Foro de origem : Comarca de Salvador
Órgão Julgador : Segunda Câmara Cível
Agravante : Maria Nazaré Souza Freitas 
Advogado : Alan Amorim Dias (OAB: 16042/BA) 
Agravada : Sandra Cristina Fróes Freiras 
Agravada : Márdina Fróis Freitas 
Agravada : Nilma Fróis Freitas 
Advogado : Ubiraci Gama de Sant  Anna (OAB: 34773/BA) 
Advogado : Márdina Fróis Freitas (OAB: 49552/BA) 
Relatora : Desa. Regina Helena Ramos Reis

                                                            RELATÓRIO                                                          

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Nazaré Souza Freitas 

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Sucessões, 

Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de divórcio 

litigioso proposta pelo ora agravado, deferiu o pedido de liminar, nos seguinte termos:

"Posto isso, com esteio no art. 311, IV, do NCPC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA para 
DECRETAR O DIVÓRCIO de NILSON DA SILVA FREITAS e MARIA NAZARÉ SOUZA 
FREITAS, extinguindo o vínculo matrimonial, devendo a divorcianda manter o nome de casada 
até que se manifeste expressamente nos autos, por se tratar de direito personalíssimo. Partilha 
de bens ainda pendente de deliberação.
Expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de Registro Civil (art. 32, da Lei n. 
6.515/77).
No mais, aguarde-se a audiência designada à fl. 17."

Inicialmente, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.

Pontuou ter recebido a intimação para comparecer à audiência de conciliação apenas 5 

dias antes da data designada para realização desta.

Alegou não ter sido devidamente intimada acerca da decisão que decretou o divórcio do 

casal, uma vez que esta somente foi publicada no diário de justiça eletrônico e a 

agravante ainda não possuía advogado constituído nos autos.

Sustentou que "com a decisão provisória, a recorrente ficou obstada, sem saber, em 

receber pensão alimentícia, considerando que a obrigação de sustento alimentar está 

fundamentada no artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, mútua assistência." (fl.06)

Asseverou que o mandado de averbação de registro foi expedido em data posterior ao 

falecimento do agravado.

Destacou que, com o decretação liminar do divórcio das partes, "a agravante não pode 
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se habilitar perante a Previdência Social, INSS, para que possa receber o benefício 

previdenciário – pensão por morte, pois a decisão não definiu o direito de receber 

pensão alimentícia, posicionamento que obsta o pleito alimentar(...)." (fl.07)

Salientou a necessidade de habilitação dos herdeiros do de cujus no polo passivo deste 

recurso e polo ativo da lide originária.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, por seu provimento, 

para que seja revogada a decisão que decretou o divórcio do casal.

Às fls. 68/69-verso foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões às fls. 71/80, pugnando pelo 

improvimento do recurso.

Às fls. 82/87 a agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu 

o pedido de efeito suspensivo, apontando a necessidade de manifestação acerca do 

desrespeito ao interstício mínimo para intimação da audiência realizada pelo a quo.

À fl.89 fora determinada a habilitação do espólio ou sucessores do agravado, tendo em 

vista a notícia do óbito desde, antes mesmo da interposição do recurso, o que foi 

devidamente cumprido às fls.91/97.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça aduziu a ausência de interesse na 

intervenção ministerial na hipótese. (fls.111/112)

Restituo os autos à Secretaria, acompanhados do presente relatório, como preceitua o art. 

931, do CPC/2015.

Salvador/BA, 07 de agosto de 2018.

Desa. Regina Helena Ramos Reis
Relatora
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Processo  : Agravo de Instrumento n.0021527-03.2017.8.05.0000 e Embargos 
de Declaração nº. 0021527-03.2017.8.05.0000/50000
Foro de origem : Comarca de Salvador
Órgão Julgador : Segunda Câmara Cível
Agravante : Maria Nazaré Souza Freitas 
Advogado : Alan Amorim Dias (OAB: 16042/BA) 
Agravada : Sandra Cristina Fróes Freiras 
Agravada : Márdina Fróis Freitas 
Agravada : Nilma Fróis Freitas 
Advogado : Ubiraci Gama de Sant  Anna (OAB: 34773/BA) 
Advogado : Márdina Fróis Freitas (OAB: 49552/BA) 
Relatora : Desa. Regina Helena Ramos Reis

                                                                VOTO                                                                

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de decretar o divórcio do casal, em sede 

de antecipação de tutela.

Inicialmente, esclareça-se restar prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 

82/87, ante a o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 

Consabido, com a Emenda Constitucional nº. 66/2010, que alterou a redação do §6º do 

art. 226, da CF-881, o divórcio passou a ser concebido como direito potestativo 

incondicionado e extintivo. Em razão disso, houve supressão do requisito de prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais 

de 2 (dois) anos, podendo o divórcio litigioso ser diretamente concedido.

Assim, é possível que um dos cônjuges se valha do poder jurídico de interferir na relação 

jurídico-matrimonial, optando pela extinção da união, independentemente do tempo de 

duração desta. Melhor dizendo, havendo vontade de dissolver o vínculo por parte de um 

dos cônjuges caberá ao outro cônjuge apenas a sujeição à decretação do divórcio direto 

litigioso, fato este incontroverso que dispensa a produção de provas e o próprio 

consenso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 
DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA 
TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. 

1 • §6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
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INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 
dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 
divórcio.
2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado 
entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua 
homologação.
3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho 
eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão 
relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 
processo.
4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu 
texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha 
regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art.226 da CF/88, 
modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos 
arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à 
margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova 
ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 
necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto.
5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de 
Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não 
se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e 
somente interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 
matéria.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DESNECESSIDADE DE 
PRÉVIA SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO - NOVO 
REGRAMENTO DO §6º DO ARTIGO 226 DA CR/88. - Consoante o art. 
226, §6º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 66/2010, o divórcio imotivado foi positivado pelo 
ordenamento jurídico, bastando, para tanto, a livre manifestação da 
vontade de pelo menos um dos cônjuges, independentemente de prévia 
separação judicial ou factual, decurso de tempo ou culpa de algum deles. 
(...) (TJ-MG - AC: 10028120016432001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, 
Data de Julgamento: 04/07/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, 
Data de Publicação: 10/07/2013)

Nessa linha de entendimento, a única possibilidade que inviabilizaria o deferimento do 

pedido de antecipação de tutela seria no caso de haver vício de vontade, o que não fora 

alegado pela agravante, inexistindo dúvidas nesse sentido.

Dessa forma, considerando a decisão personalíssima do autor da ação originária, pautada 

na vontade livre de por fim a relação matrimonial, como o único requisito para a 

decretação do divórcio direto litigioso, afigura-se possível a concessão de tutela 
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 provisória fundada na evidência (art. 311, IV2, do CPC/2015), com o escopo de decretar, 

liminarmente, o divórcio litigioso, como no caso dos autos.

Acerca da nulidade da intimação da agravante para comparecimento na audiência de 

conciliação realizada em 28/03/2017 (fl.16), do exame dos autos da ação digital 

originária, observa-se o seguinte: o falecido Sr. Nilson da Silva Freitas ingressou com 

ação de divórcio com pedido de liminar (fl.01/05), tendo o Magistrado Primevo se 

reservado para apreciação do pedido de tutela de urgência após a formação do 

contraditório, designando audiência de conciliação para 28/03/2017, consoante decisão 

de fls. 10/11, proferida em 30/01/2017.

Expedida carta de citação e intimação da ora agravante (fl.14), chegou o dia da audiência 

sem que o aviso de correspondência tivesse sido juntado aos autos. Não tendo a 

ré/recorrente comparecido à assentada, restou consignado na ata, o seguinte: 

"Considerando o não comparecimento da parte acionada e não 
tendo sido localizado nos autos a devolução do Ar com a 
comprovação da devida citação/intimação, restou prejudicada a 
tentativa conciliatória. Assim, de ordem do MM. Juízo, fica 
designada audiência de conciliação para o dia 12.06.2017, às 
09:20h, com a Citação/Intimação da acionada, por Carta 
Precatória, no endereço constante na inicial, na forma da 
decisão interlocutória de fls.10/11 dos autos." (fl.16)

  

Ato contínuo, o sr. Nilson da Silva Freitas peticionou nos autos (fl.18/24), reiterando o 

pedido de concessão da liminar de divórcio, destacando as seguintes informações:

"Considerando que o autor é idoso e que sua condição de saúde não é boa, 
pois está com  câncer em estado avançado (metástase), conforme  documentos 
acostados aos autos, e que estão  separados de fato desde o  ano de 2009, em 
razão da impossibilidade de conviver harmoniosamente, e  ainda levando em 
conta que a Requerida não tem mais nenhum contato com o  requerido desde 
o dia que abandonou o lar, bem como não existem bens para  serem 
partilhados e ainda que já foram feitas diversas tentativas de divórcio  
consensual com a Requerida sem êxito. Vem, requerer que seja proferido o  

2 Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco 
ao resultado útil do processo, quando:(...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
2 Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco 
ao resultado útil do processo, quando:(...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
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divórcio liminarmente." 

Assim, o Juízo a quo apreciou o pedido de tutela de urgência (fls.27/28), deferindo-o, 

nos seguintes termos:

"Posto isso, com esteio no art. 311, IV, do NCPC, DEFIRO a TUTELA 
PROVISÓRIA para DECRETAR O DIVÓRCIO de NILSON DA SILVA 
FREITAS e MARIA NAZARÉ SOUZA FREITAS, extinguindo o vínculo 
matrimonial, devendo a divorcianda manter o nome de casada até que se 
manifeste expressamente nos autos, por se tratar de direito personalíssimo. 
Partilha de bens ainda pendente de deliberação.
Expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de Registro Civil 
(art. 32, da Lei n. 6.515/77).
No mais, aguarde-se a audiência designada à fl. 17." 

Desse modo, não se configura apontada nulidade, eis que não foi proferido nenhum ato 

decisório na audiência designada para o dia 28/03/2017, mas sim, fora deferido o pleito 

após pedido reiterativo de apreciação da liminar pelo  autor.

Ademais, também não se afigura nulidade o fato de ausência de intimação pessoal da 

agravante acerca da decisão que antecipou os efeitos da tutela, na medida em que esta 

tomou ciência da decisão, quando compareceu aos autos, através da petição de fl.38, 

sendo a decisão provisória de urgência justamente aquela tomada de maneira antecedente 

(isto é, sem oitiva da parte contrária) ou incidental, na forma do art. 294, parágrafo único 

do CPC, verbis: "A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental."

Vale destacar que o CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

em ações de divórcio, senão vejamos:

Art. 693.  As normas deste Capítulo aplicam-se aos processos 
contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união 
estável, guarda, visitação e filiação.
Parágrafo único.  A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de 
criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação 
específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo.
(...)
Art. 695.  Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 
providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu 
para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto 
no art. 694.

Por fim, verifica-se dos autos que o de cujus alegara, na exordial da ação originária, que 
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a separação de fato ocorreu em 2009, não tendo a recorrente, nesse momento processual, 

contestado tal fato, fundamentando seu pedido apenas na alegada necessidade de pleitear 

pensão por morte junto ao INSS.

Conclusão

Isto posto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento 

nº. 0021527-03.2017.8.05.0000, julgando prejudicados os embargos de declaração nº 

0021527-03.2017.8.05.0000/50000.

Salvador/BA, 07 de agosto de 2018.

Desa. Regina Helena Ramos Reis
Relatora
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