
Azize: Carta libera 
número ae divórcios 

Qualquer pessoa pode se divor
ciar quantas vezes quiser, confor
me estabelece a nova Constituição. 
Quem garante é a deputada Beth 
Azize (PMDB-MA), ex-juíza que 
não vê dúvida alguma sobre o as
sunto no novo texto. A deputada 
afirma que a Lei 6.515 de 1977 do 
Código Civil se enquadra perfeita
mente no princípio constitucional, 
não modificando o trâmite até en
tão existente no processo de 
divórcio. 

Conforme o parágrafo 6 do arti
go 226 da nova Constituição, o ca
samento civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio, após prévia separa
ção judicial por mais de um ano nos 
casos expressos em lei, ou compro
vada de fato por mais de dois anos. 

A lei que regulamenta o princí
pio constitucional, segundo Azize, 
não impõe o número de vezes que 
uma pessoa pode se divorciar, mas 
apenas estabelece o trâmite que 
deve ser seguido. Segundo a depu
tada, a única diferença que passa a 

surgir e que, com a Constituição 
passada, ao entregar a petição pa
ra o divórcio era preciso informar 
que era a primeira vez que o casal 
se separava. Sem as restrições ad
vindas da nova Carta, a informa
ção não é necessária. 

"O princípio está estabelecido 
sem sombra de dúvidas. Não há 
mais limitações do número de di
vórcios", esclarece a deputada. Se
gundo ela, como o artigo da Consti
tuição é auto-aplicável, a partir do 
dia da promulgação do novo texto, 
basta que o interessado no divórcio 
entre com petição no fórum 
competente. 

A advogada de Brasília, Josefi-
na Moreira Valle concorda com a 
deputada. Segundo ela, a lei do di
vórcio esclarece quais os trâmites 
do processo e indica em que casos o 
divórcio pode ser pedido, entre eles 
por doença grave, doença mental 
ou adultério. A nova Constituição 
não traz a necessidade de altera
ções no Código Civil, garante. 
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