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Após longos e exaustivos debates, a Emenda Constitucional n. 

9, de 28 de junho de 1977, rompendo a tradição e acolhendo a iniciativa 

divorcista capitaneada pelo Senador Nelson Carneiro, veio admitir a 

dissolução do casamento através da instituição do divórcio. 

Regulamentou-o a Lei n. 6.515, de 26 de dezembro de 1977. 

Posteriormente, a Lei n. 7.841, de 17 de outubro de 1989 adaptou a 

denominada "Lei do Divórcio" aos ditames da Constituição Federal de 

1988, cujo art. 226, § 6º, possibilitou a dissolução do casamento civil pelo 

divórcio, "após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos 

expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois 

anos". 

É do conhecimento geral que a Carta Política de 1988 alterou 

profundamente o quadro da família brasileira. E, nesse espectro, 

repontado sob o signo da evolução, não poderia o instituto do divórcio 

fugir à regra. Dia a dia, novos aspectos concernentes aos seus efeitos 

pessoais e patrimoniais afloram, dando margem a inúmeras controvérsias 

que terminam por desembocar diariamente nos nossos Pretórios. São 

questões relevantes que surgem, envolvendo também a partilha de bens, 

os alimentos, a guarda de filhos, a manutenção do nome de casada da 

mulher, etc. 

Não é preciso, então, encarecer a relevância da jurisprudência, 

que, a par do estudo sistemático da doutrina, propicia uma visão ampla e 

atual sobre a maneira como a legislação e até mesmo a evolução do 

Direito, nesse setor, têm sido analisadas pelos Tribunais brasileiros. A 

coletânea de julgados criteriosamente selecionados na presente edição, 
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Prefácio 
 

sob o título "Divórcio – Série Jurisprudência" – atualizada até junho de 

2000 – foca várias das mais importantes questões submetidas à 

apreciação do Poder Judiciário e dá bem uma mostra da moderna 

tendência da jurisprudência pátria a propósito desse polêmico instituto, 

que é o divórcio. De lembrar-se, mais, que a publicação promovida pela 

"Editora Esplanada Ltda. – ADCOAS" é repositório de jurisprudência 

credenciado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo, por todas as razões 

acima enumeradas, uma obra de consulta valiosa para todos quantos se 

interessem pelo estudo e pesquisa, enfim, pelas inovações que houve no 

nosso Direito de Família. 
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