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Dissertação inaugural - dirão aqueles que lerem este trabalho. 
Satisfação duma lei — diremos nós aos que acreditam na 
utilidade de uma tese. No entanto, adentro das nossas 
faculdades, fizemos o mais possível por atingir .um pouco 
dessa utilidade. Obra de momento, reconhecemos-lhe, 
porém, um valor: ser o grito de alarme sobre um assunto 
que necessita de revisão, vai para quatorze anos. 

O estudo da legislação dum povo deve andar sempre ao lado do 
da biologia porque aquela depende de esta. Daí, o papel 
preponderante da Medicina legal nas várias questões sociais, 
a qual, além de fornecer os conhecimentos médicos aos 
problemas jurídicos, trata das relações entre os factores 
biológicos e as leis dum povo, constituindo parte da 
sócio-biologia. 

Sendo o casamento a base da sociedade pela segurança na con
tinuação da espécie e o divórcio a destruição, em parte, 
dessa mesma segurança, entram na sócio-biologia os estu
dos do casamento e do divórcio; é este que constitue o 
nosso trabalho. 



Estudando as suas condições actuais, especialmente as que mais 
ligam com a Medicina, procuramos apenas mostrar, com 
os reduzidos conhecimentos de que dispomos, que a legis
lação do divórcio portuguesa deve sofrer algumas modi
ficações. 

Porto, Outubro de 1924. 

ABÍLIO DE MESQUITA. 
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"A Família apoia-se sobre o amor 
e a sociedade sobre a Família,,. 

MICHELET. 

O casamento é a união consciente entre dois 
indivíduos de sexo diferente com deveres de fideli
dade, de assistência e de auxílio mútuos. O risco 
conjugal é o conjunto de circunstâncias agradáveis 
ou desagradáveis a que os cônjuges estão sujeitos 
durante a vida matrimonial. 

O divórcio é a cessação consciente do matri
mónio, depois deste consumado, em vida de ambos os 
cônjuges, com a possibilidade de novo casamento; 
quando esta regalia não existe, a dissolução não é 
completa. Pode ser por mútuo acordo ou indepen
dentemente dele, tendo-se em vista actualmente os 
interesses do outro cônjuge. 

A nulidade faz com que não exista o matri
mónio que o divórcio pressupõe. 

Repúdio é a separação por vontade de um só 
dos cônjuges, em geral o homem. Na evolução histó
rica do casamento, como veremos, o repúdio antecede 



o divórcio. Pelo repúdio o homem é senhor absolute 
no lar conjugal. O divórcio destroe esse autorita
rismo marital, igualando os direitos do homem aosi 
da mulher e emancipando esta em parte. 

i 



I PARTE 

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO DIVÓRCIO 

O que foi o casamento e o divórcio nos tempos 
remotos? Como evolucionaram até aos nossos dias? 
Concebe-se que desde os tempos primitivos o 
homem colocasse, a par das suas relações sexuais, 
a probabilidade da separação. Facilmente repudiava 
a mulher que lhe servira de instrumento aus seus 
desejos sexuais, pelos mais diversos e fúteis moti
vos. Foi assim na antiguidade e assim é ainda entre 
os selvagens do século xx. Ás maiores excentrici
dades de união correspondiam as mais extravagantes 
de repúdio. . 

Os selvagens não teem pudor nem impudor; 
não conhecem o incesto e o adultério e, entre eles, 
os vícios contra natura são vulgaríssimos. 

A licença de costumes sexuais para os homens 
ou para as mulheres chega ao extremo entre os 
esquimós que não sabem o que seja moralidade. 
O missionário Langsdorff dizia que os aleutas, na 
coabitação, se conduziam como as lontras do mar; 

2 
\ 
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se o frio permitisse os esquimós andavam tão vesti

dos como as lontras. Entre 200 ou 300 pessoas, sem 
distinção de sexo ou de idade, andam completa

mente nús e praticam o amor livre abertamente e 
sem pejo. 

Entre os peles vermelhas havia uma mulher 
pela qual todos tinham o máximo respeito, porque 
ela era esposa dos 40 principais homens da sua 
tríbu 0). Casos semelhantes se dão entre os selva

gens do interior da África. 
Na Polinésia, especialmente nas ilhas de San

dwich, a cópula livre, o adultério e o incesto são 
aplaudidos pela opinião pública e consagrados pela 
religião (2). 

No Egito, o rei devia desposar as irmãs, segundo 
obrigava a legislação do país; outros povos tinham 
este mesmo costume. 

Muitos selvagens da América do Norte, antes 
de casar, viviam algum tempo juntos a título de 
ensaio ; se qualquer deles não ficava satisfeito, sepa

ravamse. O cronista espanhol Herrera refere mesmo 
que os Otomias, com o mesmo fim, são obrigados 
a passar uma noite com a mulher que desejam des

posar; podem abandonála em seguida, com a con

dição de não a deterem no dia seguinte. 
Em certas tribus tártaras da Rússia europeia e 

asiática, estabeleciamse casamentos que não dura

it CARNER. 
(s) VARIQNY. 

■ 1 
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vam mais do que um ano, desde que a mulher não 
procriasse durante esse tempo. 

Os chippeways coabitam com a mãe e muitas 
vezes tomam como esposas suas irmãs e suas filhas; 
isto mesmo se dá com raças superiores, pois afirma 
Strabão que os irlandeses desposavam indiferente
mente mães ou irmãs. 

E, a par destas excentricidades de união, há 
outras de separação. 

Nas ilhas Maldivas, um homem casa-se e se
parate da mesma mulher trez ou quatro vezes 
durante a vida; é a inconstância a simbolizar os 
selvagens. 

Os indígenas de Ceilão casam-se tantas vezes 
quantas fôr preciso para encontrar mulher que os 
satisfaça. 

Entre os mantras do interior da peninsula ma
laia há indivíduos que se casaram quarenta ou cin-
coenta vezes distintas. 

Os aleutas costumam trocar suas mulheres por 
alimentos e vestidos. Os novajos davam à mulher o 
direito de repudiar o marido; este, porém, para não 
cair no ridículo público, tinha de vingar-se do aban
dono, cometendo uma morte. Entre estes selvagens 
há, como se vê, uma limitada regalia para a mulher. 

Os peles vermelhas, e muito mais os iroqueses, 
facilmente dissolviam o casamento por mútuo con
sentimento. 

Estas uniões conjugais, livres e fáceis, encon-
tram-se mesmo em povos já afastados desta selva-



20 

geria. Os abissínios, por exemplo, consideram o casa
mento como uma simples uniào livre, sem sanção 
nem cerimónias. Ligam-se, repudiam se, tornam-se 
a unir tantas vezes quantas lhes apraz. Nào há filhos 
legítimos nem naturais; quando se divorciam, os 
rapazes pertencem á mãe e as raparigas ao pai ('). 

A esterilidade é o principal motivo pelo qual 
as legislações primitivas permitem ou chegam mes
mo a impor o repúdio. Assim —diz-nos D. Cuny 

reconhecida uma mulher como estéril, entre os 
Djebel-Taggalés de Kordofan, o marido convocava 
ruidosamente todos os seus parentes masculinos, os 
quais, depois dum grande festim, tinham relações 
sexuais com a esposa maninha. Se desta forma nào 
resultava a sua gravidez, o marido vendia-a em lei
lão e, quando o produto obtido era inferior ao da 
compra matrimonial, era obrigado a dar aos paren
tes dela a- diferença. Parece que idêntico costume, 
sem a venda final, houve na índia e na Orécia antiga 
no mesmo caso de esterilidade. 

Entre os Kabylas d'Algéria estabeleceu se que 
a ausência do marido durante quatro anos origina 
a nulidade do casamento, tornando a mulher livre 
por completo. 

Na China e no Japão da antiguidade — e ainda 
hoje entre os indígenas chineses —os casamentos 
realizavam-se sem a menor formalidade civil ou reli
giosa e dissolviam-se, sem a intervenção da autori-

(») BRUCE. 
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dade pública, por uma das seguintes maneiras: repú
dio pelo marido, divórcio por consentimento mútuo, 
divórcio facultativo e divórcio obrigatório. 

O repúdio pelo marido tinha como causas a 
esterilidade congénita, uma enfermidade que tornasse 
a mulher imprópria para a geração, a má conduta, 
a falta de respeito para com os pais do marido, a 
loquacidade e a maledicência, o roubo e o ciúme. 

O homem conserva aqui todo o seu autorita
rismo que chega a ser exagerado. 

O divórcio por consentimento mútuo dava-se 
quando havia incompatibilidade de génios e ambos 
desejavam a separação; o divórcio facultativo, 
quando havia abandono do domicílio conjugal por 
um dos esposos. A supremacia do homem, nestes 
casos, desce um pouco do seu absolutismo. 

O divórcio obrigatório era imposto pela auto
ridade pública com o fim de salvaguardar a digni
dade do casamento ofendido e a ordem pública; 
apenas com este fim é que a auto; idade intervinha. 
As suas causas eram o adultério da mulher, quer 
fosse tolerado ou imposto pelo marido ; pancadas 
dadas pela mulher ao marido ; pancadas dadas por 
este na mulher, mas só quando resultassem fractu
ras, mutilações, privação dum membro, perda dum 
olho ou enfermidade permanente. A mulher adúl
tera era estrangulada; a que batia no marido era 
punida com bastonadas em maior ou menor número, 
conforme a gravidade da ofensa e segundo a mulher 
pertencia a um grau mais ou menos elevado de 
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consórcio ou era concubina. Permitia-se a coabitação 
desta com aquela ; a concubina, porém, era menos 
considerada e por isso também os excessos do ho
mem para com ela eram castigados mais suavemente. 
No caso em que a mulher tivesse com o marido um 
luto de trez anos por pai ou màe, no caso de ambos 
terem casado pobres e enriquecido depois e no caso 
em que a mulher já não tivesse família para a reco
lher, o divórcio era apenas permitido por adultério. 

Da longínqua civilização oriental era esta a le
gislação mais completa sobre o assunto. 

Na índia antiga, havia apenas o repúdio simples 
e sem limites, com direitos apenas para o homem ; 
o Código de Manú determinava que uma mulher 
dada a licores enebriantes, tendo maus costumes, 
atacada de doença incurável como a lepra ou que 
dissipa os seus haveres deve ser substituída por 
outra; a que fôr estéril deve-se também substituir 
ao oitavo ano, ao décimo aquela cujos filhos fale 
ceram e ao undécimo a que não tem senão filhas 
ou que fala sempre com azedume. Não há, portanto, 
divórcio por consentimento mútuo nem protecção 
à mulher. 

A História é mais elucidativa desde a antigui
dade judaica. Entre os hebreus, antes de Moisés, 
existia o divórcio por mútuo consentimento e o 
simples repúdio ('). A lei mosaica, porém, restringiu 

(') TISSOT — Le mariage, la separation et le divorce. 
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o direito de dissolução do casamento apenas ao 
repúdio, o qual era permitido, duma maneira muito 
larga, só aos homens, às vezes por motivos extre
mamente fúteis. Essa lei declara que, se o marido 
não encontra na sua esposa as qualidades que êle 
esperava, tem o direito de lhe mandar uma carta 
de divórcio e de a pôr fora de casa sem alegar 
coisa alguma (*), 

Como os israelitas, em geral, não sabiam escre
ver, tinham de recorrer a um levita, o qual podia 
recusar-se a lavrar o libelo de divórcio todas as 
vezes que havia abuso da parte do marido. A carta, 
que era entregue diante de duas testemunhas, tinha 
a seguinte fórmula: «Mulher, trata das tuas coisas» 
correspondente à fórmula latina «Tuas res tibi 
habeto». 

Segundo a lei mosaica, o divórcio não é um 
direito mas um dever para o marido. 

Em caso de adultério, a mulher incorria na 
pena de morte e, quando não fosse condenada a 
essa pena, proibiam o marido de continuar a viver 
com ela. O casamento era proibido entre a mulher 
adúltera e o seu cúmplice, e a mesma proibição 
se encontra em muitas outras legislações da anti
guidade. O marido era também obrigado a repudiar 
a mulher quando ela, durante 10 anos de vida em 
comum, não tivesse filhos. Tudo isto era apenas 
repúdio; o divórcio propriamente dito pedia-se 

(') DEUTERONÓMIO (capítulo xxiv, vers. 1). 
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contra a mulher que não fosse virgem no momento 
do casamento, podendo neste caso apedrejá-la até 
à morte. Pedia-se também quando havia suspeitas 
de adultério, quando ela violava a lei mosaïca, comia 
alimentos proibidos, passava em lugares públicos 
de cabeça e braços descobertos, convivia demasia
damente com rapazes ou fugia aos deveres con
jugais. 

Depois de uma lenta evolução a mulher conse
guiu adquirir alguns direitos e, assim, podia ou 
divorciar-se ou pedir um suplemento à soma pro
metida pelo marido no acto do casamento, nos 
seguintes casos : depois de dez anos se havia impo
tência, se o marido a maltratava, levava uma vida 
desregrada ou não cumpria os-seus deveres matri
moniais. Havia também as seguintes causas comuns 
de divórcio: doença insuportável como a epilepsia 
ou mal contagioso, se houvesse comprovação de 
serem anteriores ao casamento ; erro sobre a fortuna 
ou sobre a pessoa (era mais uma nulidade do que 
um divórcio); a ausência e a mudança de religião. 

Se um israelita deixava o seu país, não podia 
obrigar a mulher a seguí-lo e, se a sua ausência se 
prolongava sem tenção de voltar, era obrigado a 
enviar-lhe cartas de divórcio para lhe permitir novo 
casamento. Se assim não procedia, ao fim de algum 
tempo era considerado morto e o casamento dissol-
via-se. Quando a lepra atingia um dos cônjuges, o 
outro era obrigado a divorciar-se mesmo contra sua 
vontade. 
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Na antiga Grécia o homem, parece, tinha r> 
direito de repudiar sem a menor restrição. O divór
cio propriamente dito só mais tarde é que foi 
conhecido e tornou-se frequente na época clássica. 
Uma lei de Solon é que deu, a ambos os cônjuges, 
direitos para se repudiarem. Os motivos legais não 
são conhecidos, infelizmente. O divórcio podia dar-se 
por interferência duma terceira pessoa: o pai sepa
rava a filha do seu marido com o fim de a casar 
com outro ou ficar com ela. 

Permitia-se ao marido ceder a sua mulher a 
outro homem em vez de a repudiar; era necessário 
o consentimento dela? Não o sabemos. 

Além da Qrécia, existia o divórcio em todos os 
estados gregos. A criança que não tivesse nascido 
no momento do divórcio, era depois apresentada ao 
marido diante de trez testemunhas ; se o marido. 
não a reconhecia, a mulher tinha o direito de a 
expor (1). 

Na primitiva Roma apenas se admitia o repúdio. 
Segundo Plutarco, Rómulo deu licença ao marido 
de repudiar sua mulher, quando esta envenenasse 
ou matasse um filho, fosse adúltera ou estéril, falsi
ficasse chaves de casa ou se embriagasse. Se, porém, 
ele a repudiava por qualquer outra circunstância, 
os seus bens eram divididos pela mulher e por 
Ceres. 

( ') LÉCRIVAIN. 
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Evolucionou-se lentamente para o divórcio que 
chegou a conceder-se à mulher e de que ela se 
utilizou muitíssimo, em especial no fim da Repú
blica. E' no Direito romano que pela primeira vez 
nos aparece a palavra divortium. A separação por 
mútuo consentimento admitiu-se até com a máxima 
facilidade. 

As causas de divórcio aumentaram e, segundo 
os historiadores imparciais, é ao abuso dêle que se 
deve em parte a decadência do Império. A mínima 
coisa servia para originar um divórcio. 

Antistius repudiou a mulher por ela ter conver
sado com uma liberta; Sempronius fez o mesmo 
por sua esposa ter ido a um espectáculo sem ele 
saber; Sulpitius separou-se também da sua esposa 
por ela ter saído de casa sem véu. Mecenas repu
diou e juntou-se trez vezes à mesma mulher. Com 
o fim de adquirir um novo dote, Cícero divorciou-se 
de Therência. 

As mulheres contavam os seus anos não pelo 
número de cônsules, mas pelos seus maridos, 
dizendo Seneca que no seu tempo o principal 

.atractivo do casamento era a esperança do divórcio. 
O poeta satírico Juvenal fala das mulheres ro

manas que, em cinco anos, encontravam o. segredo 
de mudar oito vezes de marido ! S. Jerónimo conta 
que viu enterrar em Roma uma mulher que tivera 
vinte e dois maridos e fala duma outra que, depois 
de ter sido esposa de vinte e trez homens, se casou 
com outro que tinha tido vinte e trez mulheres ! 
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O abuso chegou a este ponto ; e o grande Im
pério tinha os seus dias contados. 

O divórcio generalizou-se de forma tão assus
tadora que, sob a influência do Cristianismo, Cons
tantino teve de restringir as suas causas. Honório 
aboliu-as quási inteiramente, admitindo-se, porém, 
o divórcio por mútuo consentimento. Justiniano 
restabeleceu a sua plena liberdade e a lei romana 
conservou-o, mesmo depois do Império ser cristão. 
Enraizou-se tanto no espírito romano que toda a 
convenção com o fim de o proibir era anulada. 

Vemos, portanto, que na Qrécia e em Roma o 
direito de divórcio pertenceu primeiro ao homem 
e depois estendeu-se à mulher. 

Nestes povos antigos, a par de tudo isto, exis
tiram as maiores aberrações que chegaram mesmo 
a legitimar-se. Em Sparta, por exemplo, permitiu-se 
legalmente a comunidade de mulheres e em Roma 
o severo Catão emprestou a sua mulher a um 
amigo para que ela tivesse um filho e depois rece-
beu-a alegremente em sua casa! 

À história da Qrécia e de Roma mostra-nos 
bem que as aberrações e os desvairamentos do di
vórcio são proporcionais à inconstância de caracter 
c à corrupção social... 

A igreja reprovou o divórcio. 
Diz-se que a doutrina de S.t0 Agostinho consa

grada pela primeira vez num concílio de África, 
permitiu que o marido repudiasse a mulher adúltera, 
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sem poder realizar novo consórcio, dando assim 
origem à separação de pessoas e bens. 

Os germanos e os escandinavos conservavam 
o repúdio, além do divórcio por mútuo consenti
mento. 

Os irlandeses, ainda não convertidos, não pre
cisavam do divórcio, pois tinham o casamento de 
ensaio durante um ano, findo o qual a mulher 
podia ser repudiada pelo marido temporário ou 
cedida a outro por um novo ano. 

Nas nações católico-romanas, estabeleceu-se o 
dogma de S. Mateus «o que Deus ajuntou não 
aparta o homem", símbolo de indissolubilidade.. 
E a igreja católica, nunca transigiu com o d i 
vórcio. 

A sua firme intransigência, não permitindo 
que Henrique viu se divorciasse de Catarina d'Ara-
gão, sua primeira mulher, fez com que esse rei poli-
gámo rompesse com a Igreja católica e fundasse o 
anglicanisme Perdeu uma nação, mas salvou a inte
gridade da sua doutrina. 

Nem todo o mundo cristão estabeleceu a indis
solubilidade matrimonial. Uma interpretação das 
palavras de Cristo ('), inteiramente diversa da inter
pretação católica, levou os cristãos scismáticos gre
gos e as seitas protestantes a admitir o divórcio que 
a igreja grega nunca abandonou. 

(') Evangelho de S. Mateus (cap. xix, vers. 3 e seguintes). 
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Em resumo, diz-nos a história que 

— O repúdio tem a mesma idade que o casamento. 

— Os exageros do divórcio correspondem às excen
tricidades, das uniões sexuais. 

i—A evolução do divórcio foi lentamente emanci
pando a mulher e destruindo o autoritarismo 
marital. 

— A esterilidade é o motivo principal da separação 
em muitos povos da antiguidade e nos selva
gens dos nossos dias. 

— O Código de Manú e a lei mosaica registam como 
causa de divórcio uma doença incurável em 
que se abrangia apenas a lepra e às vezes a 
epilepsia. 

— A frequência dos divórcios, levados ao exagero, 
acompanha a decadência dum povo. 

— A' facilidade de divórcio corresponde a facili
dade dos casamentos de momento. 



II PARTE 

O DIVÓRCIO NA ACTUALIDADE 

A doutrina da Igreja católica dominou, em 
absoluto, todos os países latinos até explodir a 
Revolução francesa. 

Em 20 de Setembro de 1792, no período da 
maior agitação revolucionária, a França decretou a 
lei do divórcio que podia ter lugar por consenti
mento mútuo dos cônjuges ou só pela alegação de 
um deles. Neste último caso, apresentavam-se como 
causas a incompatibilidade de génios ou de caracter, 
a condenação a penas aflitivas ou difamantes, as 
sevícias e injúrias graves, a demência e outros mo
tivos que hoje se desconhecem. A alienação mental 
não exigia incurabilidade nem marcava limite de 
tempo ('); em 1804, foi excluída da lei do divórcio. 

(') Artigo 3 do capítulo I— "Cada um dos esposos pode 
fazer pronunciar o divórcio por demência, loucura ou furor do 
outro,,. 
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A Restauração eliminou completamente esta lei, em 
■8 de Maio de 1816. 

De 1830 a 1834 e em 1848, fizeramse tentati

vas com o fim de restabelecer o divórcio, mas sem 
resultado, se bem que a Câmara dos Deputados o 
chegasse a adoptar em 1831 e 1832. Nova tentativa 
em 1876 que resultou infrutífera, até que Alfredo 
Naquet, a 27 de Junho de 1884, conseguiu restaurar 
o divórcio em França, o qual interessou imenso 
todos os espíritos de então. No púlpito da igreja de 
«Notre Dame«, diante dos intelectuais do seu país, 
o dominicano Didon atacouo desassombradamente 
com as velhas razões católicas que ainda hoje pro

curam amparar a estabilidade e a honra da família. 
Naquet defendeuo na imprensa e no seu livro ('), 
onde abundam sobretudo razões sentimentais e 
romanescas. 

For essa ocasião o deputado Louis Quillot pro

curou introduzir nas causas de divórcio a alienação 
mental. A Academia de Medicina e a Sociedade 
MédiçoPsicológica de Paris discutiram largamente 
a proposta de lei apresentada por esse deputado, a 
qual foi regeitada (''). 

Decretado o divórcio, o interesse aumentou e 
iniciou se um intenso movimento a seu favor, tra

(') Le Divorce. 
('*) A Câmara dos Deputados consultou os Drs. Magnan, 

'Charcot, Blanche e Legrand du Saulle, que recusaram a entrada 
da alienação mental nas causas de divórcio. 
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duzindo-se em novas disposições legais e, em es
pecial, na propaganda feita por romancistas, dra
maturgos e jornalistas. Alexandre Dumas, filho, 
V. Sardou e E. de Najac levararn-no para o 
teatro em peças tendenciosas que apaixonaram o 
público ('). 

Em Novembro de 1910, com alguns dias de 
intervalo, os deputados Maurice Viollette e Maurice 
Colin apresentaram projectos de lei com o fim de 
incluir a alienação mental entre as causas de divór
cio. Nessa mesma ocasião, os médicos Juquelier e 
Fillassier levantaram na Sociedade Médico-Psicoló-
gica de Paris uma discussão sobre o assunto. Al
guns partidários apareceram, mas até hoje a aliena
ção mental não é causa de divórcio na legislação 
francesa, limitando-se ao adultério dum dos cônju
ges, excessos, sevícias e injúrias graves e à conde
nação a pena aflitiva e difarnante. O divórcio por 
mútuo consentimento existe há longos anos no Có
digo Civil francês (-), mas a lei de 1884 não o 
admitia. Em 23 de Janeiro de 1912, o Senado res-
tabeleceu-o, perante uma proposta de lei. 

Muitos outros países admitem o divórcio, que 
no século presente mais se vulgarizou. 

Na Alemanha, as causas que podem motivar o 
divórcio são: adultério, atentado contra a vida, aban-

(') Divorçons é o título de uma delas. 
(4) Artigo 275 e seguintes. 

3 
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dono completo e voluntário do domicílio conjugal 
pelo tempo de um ano pelo menos, violação grave 
dos deveres conjugais, comportamento deshonesto e 
imoral, sevícias graves e finalmente loucura quando 
tenha durado pelo menos trez anos e adquirido um 
tal gràu que a comunhão intelectual entre os espo
sos tenha cessado, não havendo esperança que possa 
ser restabelecida Q). Existe também a separação de 
corpos. 

Na "Inglaterra, só se admite o divórcio por mo
tivo de adultério; não há, porém, segundas núpcias 
para os divorciados. As várias tentativas para intro
duzir modificações na lei inglesa teem resultado 
sempre infrutíferas. 

; Na Holanda, o divórcio dá-se por adultério, 
abandono malicioso durante cinco ano?, condena
ção posterior ao matrimónio, privação de liberdade 
por quatro ou mais anos, lesões graves ou maus 
tratos perigosos para a vida. 

Na Dinamarca e na Noruega, o divórcio auto-
riza-se por sentença judicial ou por concessão real. 
No primeiro caso, apresentam-se como motivos,o 
adultério, o abandono por mais de trez anos, a au
sência prolongada por mais de sete sem razão jus
tificativa e as tentativas contra a vida; no segundo 
caso, além dos mesmos motivos, a loucura incurá-

(') §§ 1564 a 15S7 do Código Civil alemão, publicado 
em 18 de Agosto de 1896 e posto em vigor em 1 de Janeiro 
de 1900. 
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vel, os trabalhos forçados por trez ou mais anos, 
desertio non localis e a separação de corpos durante 
o mínimo prazo de 3 anos. 

Na Suécia, existe o divórcio por mútuo con
sentimento e o divórcio absoluto em que entra a 
loucura incurável (') entre as suas causas semelhan
tes às da Noruega. 

Na Hungria, o divórcio é originado por adulté
rio, bigamia, tratos ilícitos contra natura, abandono 
malicioso em certas condições, tentativas contra a 
vida, maus tratos ou condenação a cinco anos de 
presídio, pelo mends, depois do casamento ou por 
outros motivos capazes de convencer o juiz que a 
continuação do consórcio é impossível. As enfermi
dades mentais, a repugnância invencível e o acordo 
mútuo, porém, não dão origem ao divórcio. 

Na Austria, Bulgária, Bosnia Herzegovina, Gré
cia, Sérvia e Rússia (s), só se admite o divórcio para 
os não católicos, intervindo o tribunal eclesiástico 
de forma que seja autorizado pela religião que pro
fessam. Na Bulgária um dos motivos é a loucura 
incurável. 

Na Suiça, há o divórcio por mútuo consen
timento e o absoluto em que entra a loucura in
curável como causa; na Roménia, existe apenas o 
primeiro, cujas causas são as faltas matrimoniais 
provadas juridicamente. 

(•) Desde 1810. 
(*) Os dados destes países referem-se a 1917. 
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No Japão, desde 1898, vigora o divórcio por 
mútuo acordo e na República do Equador e Princi
pado do Mónaco considera-se a loucura incurável 
como uma das causas de divórcio. 

O divórcio existe também nos E. U. da América 
do Norte, com legislação diferente em cada estado, 
sendo em alguns deles motivo de separação a lou
cura incurável. 

O divórcio vincular não existe na Espanha, .Itá
lia, Repúblicas sul-americanas, excepto o Equador, e 
onde predomina a raça latina ou a religião católica; 
nestes países só há a separação' de corpos, divórcio 
quad thorum et habitationem, e todos eles se re
gulam pela legislação canónica. 

«J 

Em Portugal, esta mesma legislação vigorou 
até à proclamação da República. Em 1900, porém, 
o dr. Roboredo de Sampaio e Melo tentou pela pri
meira vez estabelecer o divórcio, apresentando um 
projecto de lei sobre o assunto à Câmara dos Pares. 
Foi regeitado. 

A 3 de Novembro de 1910, o Oovêrno Provi
sório da República Portuguesa decretou a lei do 
divórcio que tem vigorado desde então. Juridica
mente tem os mesmos efeitos que a dissolução por 
morte, .quer pelo que respeita a'pessoas e bens, 
quer pelo que respeita à faculdade dos cônjuges 
contraírem novo e legítimo casamento Q). Há o di-

(») Art. 2° 
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vórcio litigioso e o divórcio por mútuo consenti
mento. 

São taxativamente causas legítimas do di\órcio 
litigioso (7): 

1.° O adultério da mulher; 
2.° O adultério do marido; 
3.° A condenação definitiva de um dos cônju

ges a qualquer das penas maiores fixas dos artigos 
55.® e 57.° do Código Penal; 

4.° As sevícias cu as injúrias graves; 
5.° O abandono completo do domicílio conju

gal por tempo não inferior a trez anos; 
6.° A ausência, sem que do ausente haja notí

cias, por tempo não inferior a quatro anos ; 
7.° A loucura incurável quando decorridos, 

pelo menos, trez anos sobre a sua verificação por 
sentença passada em julgado, nos termos dos arti
gos 419.° e seguintes do Código do Processo Civil; 

8.° A separação de facto, livremente consen
tida, por dez anos consecutivos, qualquer que seja 
o motivo dessa separação; 

9.° O vício inveterado do jogo de fortuna ou 
azar; 

10.° A doença contagiosa reconhecida como 
incurável, ou uma doença incurável que importe 
aberração sexual. 

De todos os países latinos é esta a legislação 
mais complexa sobre o divórcio. Nasceu num mo-

(') Art. 4.o 
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mento de agitação política e, por isso, sujeita a 
erros; à semelhança da França em 1792, Portugal 
viveu anormalmente os últimos mezes de 191.0. Tudo 
que se legislou neste período devia ser revisto potv 
deramente, o que até hoje não aconteceu. 

Sendo o divórcio litigioso um castigo para fal
tas cometidas por um dos cônjuges, os n.os 7." e 
10.° não nos parece que devam entrar nessas cau
sas; sujeitos à intervenção médica, discuti-los-hemos 
adiante. Todas as outras causas são propriamente 
jurídicas; porém, a nossa opinião é contrária à exis
tência dos n.03 6.° e 8.°. De facto a ausência e a se
paração por qualquer motivo não constituem faltas; 
a primeira faz-nos retroceder à legislação hebraica, 
a segunda, livremente consentida, não é, dentro das 
normas jurídicas, um erro, nem ao de leve pode ter 
tal classificação. 

Isto representa um exagero das causas de di
vórcio, o qual pode arrastar os maiores abusos como 
aconteceu no Império Romano e na antiga Grécia. 
Devemo nos sempre lembrar que o divórcio traz 
consigo o abuso do divórcio e que num país onde 
existe, os casamentos fazem se menos pensadamente, 
o que representa, sem dúvida, um perigo social. Se 
assim não se dá no Presente, pode dar-se no Futuro 
e a legislação deve prever todas as eventualidades. 

As legislações sobre o divórcio exigem, por
tanto, a intervenção médica nos seguintes países: 

Alemanha, por causa de loucura; notemos que 
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no respectivo § a palavra incurável não é pronun
ciada; 

Dinamarca, Noruega e Suécia, por causa de lou
cura incurável; 

Hungria, por causa de tratos ilícitos contra natura ; 
Bulgária, «quando um dos esposos é atingido, 

posteriormente ao casamento de demência, de idio
tia, de epilepsia ou de sífilis» ('). 

Suiça, por causa de loucura incurável (s). 
República do Equador, por causa de loucura; 

«os doidos não podem contrair casamento ou a lou
cura é uma causa de nulidade de casamento» (*)'. 

Principado do Mónaco, onde «quando um dos 
esposos fôr atingido de alienação mental, de epi
lepsia, de delírio alcoólico ou de sífilis, o divórcio 
pode ser pedido pelo outro cônjuge nas condições 
seguintes : 

l.9 se a doença é presumida incurável 
2.° se ela é de natureza a comprometer a se

gurança ou a saúde do cônjuge ou dos filhos nasci
dos ou para nascer 

3.° na alienação mental, se já ela durar há trez 
anos quando fôr pedido o divórcio 

4.° na epilepsia e no delírio alcoólico, se as 
crises são frequentes» [*). 

(O Desde 21 de Março de 1897. 
{-) Desde 1874. 
(3) Desde 22 de Outubro de 19.>2. 
(4) Art. 5.° do decreto de 3 de Julho de 1907. 
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Alguns estados da República da América do 
Norte, por causa de loucura incurável. 

Portugal, por causa de loucura incurável, de 
doença contagiosa reconhecida como incurável ou 
de doença incurável que importe aberração sexual. 

A intervenção médica na lei do divórcio predo
mina, como acabamos de evidenciar, nos povos de 
origem saxónica. Portugal é de todos os países, ape 
sar de ser uma nacionalidade neolatina, aquele que 
mais amplamente exige essa intervenção, porque gé
néralisa, duma maneira assustadora, as causas mé
dicas da lei do divórcio. 

Nos capítulos seguintes trataremos especial
mente deste assunto. 

Antes, porém, vejamos o que nos dizem as es
tatísticas sobre o divórcio para ajuizarmos dos seus 
resultados sociais; e, como a França é um dos países 
de estatísticas meticulosas, principiemos pela que nos 
fornece desde que foi restaurado o divórcio, em 1884. 

N.o de di N.n de di N.» de di N.« de di
vórcios vórcios vórcios vórcios 

Ano por 1000 Ano por 1000 Ano por 1000 Ano por 1000 
casamen casamen casamen casamen

tos (?) tos (?) tos (?) tos (?) 

1884 1,657 1891 5,752 1898 7,238 1905 10,019 • 
1885 4,277 1892 5,772 1899 7,179 1906 10,573 
1886 2,950 1893 6,184 1900 7,157 1907 10,938 
1887 3,636 1894 6,419 1901 7,741 1908 11,517 
1888 4,708 1895 6,751 1902 8,431 1909 12,874 
1889 4,786 1896 7,051 1903 8,919 1910 13,049 
1890 5,457 1897 7,460- 1904 9,860 1911 13,058 
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O aumento progressivo de divórcios, dado por 
estes números, é flagrante. As estatísticas de joly 
provaram que na França, Bélgica e Suiça o au
mento de divórcios coincide com a diminuição dos 
matrimónios e dos nascimentos. Leroy-Beaulieu Q} 
constatou o mesmo facto. 

Observações idênticas se fizeram na Inglaterra, 
Estados Unidos da América do Norte e outros 
países. 

Na Suécia o número de divórcios atingiu 610/00 
de 1851 a 1880; na Alemanha, há uma média de 18 
divórcios por 1000 casamentos; na Dinamarca, 38; 
na Holanda e na Bélgica, os números são ascenden
tes—diz-nos o dr. Sampaio e Melo (2). 

E em Portugal? 

. . . Em Portugal, surgem todas as dificuldades 
quando se quer fazer um estudo consciencioso que 
necessite de estatísticas. As que examinamos são 
incompletas, falsas e incoerentes. Consultamos todas, 
com o fim de obtermos aproximadamente a verdade. 

A Estatística Demográfica, a cargo do actual 
Ministério das Finanças e do antigo da Fazenda, 
dá-nos o número de casamentos, nado-vivos, nado 
mortos e óbitos por ano, mas nem sequer fala no 
divórcio ; o último número que saiu refere-se ao ano 
de 1919. E' lamentável, portanto, que durante nove 

I1) La question de la population. 
(2) Família e divórcio. 
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anos de vigência do divórcio ninguém tivesse a lem
brança, adentro da Direcção das Estatísticas Nacio
nais, de incluir os divórcios entre as suas pesquizas. 
Apenas os Arquivos do Instituto Central de Higiene 
se referem ao número de divórcios em Portugal 
desde 1915, mas suspenderam a sua publicação em 
1918. Quer dizer: depois da saída do decreto, o nú
mero de divórcios dos quatro primeiros anos não 
existe, como não existem, há seis anos, as estatísti
cas globais do país. 

As estatísticas demogrifico-sanitárias de Lisboa 
e Porto, publicadas pelo mesmo Instituto, iniciaram 
em 1914 o arquivo dos divórcios nas duas capitais 
do país; saem, porém, atrazadíssimas (1). 

Em nenhuma das que se referem ao número de 
divórcios se encontra a descriminação dos divórcios 
por mútuo consentimento ou litigiosos e, neste úl
timo caso, não se designa quais as causas que os 
originaram. 

Comparando as duas Estatísticas globais, não 
sabemos qual se refere à verdade, pois os números 
duma são diferentes dos da outra. 

Depois de tudo isto, achamos quási inútil a 
nossa aturada pesquiza que nos desiludiu completa
mente, levando-nos à conclusão de que esses servi
ços não são sempre feitos com o necessário cuidado. 
Aproveitemos, porém, o que conseguimos obter: 

(') A da cidade do Porto está publicada até Junho-de 
1922; a de Lisboa até Abril de 1923. 
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Ministério das Finanças.—Estatística demográfica 

Anos Casamentos Nascimentos Óbitos 

1910 35998 172036 102605 
1911 3*324 214300 121716 
19 2 40947 193376 .109328 
1913' 37382 185175 115593 
1914 38843 179756 109009 
1915 35553 181958 113603 
1916 34310 179207 120501 
1917 31606 177234 125526 
1918 29263 168191 242126 
■1919 45639 155627 143423 

Arqiiivos do Instituto Central de Higiene 
MOVIMENTO FISIOLÓGICO DA POPULAÇÃO 

Anos Casamentos Divórcios Nascimentos Óbitos 

1913 32819 1S96S2 113849 
1914 33911 — 174>)05 106593 
1915 33437 ' 444 181029 113482 
1916 33639 433 179197 . 120501 
1917 30977 355 175236 125012 
1918 28328 303 165778 238147 

Qual das duas estatísticas se deve tomar como 
certa ou mais aproximada? Nào o sabemos, infeliz
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mente, nem ninguém o sabe. Tomando como verda

deiro o censo da população de Portugal em 1911 ('•) 
—5.547.708 habitantes—, vejamos as proporções de 
casamentos, nascimentos, óbitos e crescimento fisio

lógico para 1000 habitantes e a proporção de divór

cios para 1000 casamentos: 

Crescimento 
Anos Casamentos tos Óbitos fisiológico 

da população 
Divórcios 

1910 6,55 31,28 18,16 12,63 
1911 6,90 38,63 21,94 16,69 
1912 7,33 34,59 19,56 15,04 
1913 6,61 32,88 20,52 12,35 
1914 6,85 31,68 19,81 12,47 
19 i 5 6,26 31,69 20,76 11,90 13,27 
1910 5,92 30,95 20,78 10,16 12,87 
1917 5,41 30,36 21.50 8,86 11,46 
1918 4,97 28.58 40,80 12,54 (*) 10,69 
1919 7,69 26,22 24,16 2,06 

Por estes elementos parece que há um decres

cimento de divórcios, casamentos, nascimentos ef 
por consequência um decrescimento fisiológico da 
população. Vejamos, porém, as estatísticas de Lisboa 
e Porto. 

(') Entrando nos anos subsequentes com a emigração e 
imigração. 

('■) Ano das grandes epidemias postguerra das quais de

pende o crescimento negativo. 



Instituto Central de Higiene 
ESTATÍSTICA DEMOORÁFICO-SANITÁRIA DE LISBOA 

Anos Casamentos Divórcios Nascimentos Óbitos 

1913 3182 11046 10286 
1914 3136 201 — 
1915 3197 159 11043 10628 
1916 3587 138 10802 10715 
1917 3530 120 10293 11528 
1918 3128 131 9605 17063 
1019 4154 148 9343 12127 
1920 4976 190 11864 12258 
1921 5163 212 11935 11143 
1922 4789 243 11725 12034 
1923 1502 91 444-4 4642 

ESTATÍSTICA DEMOORÁFICO-SANITÁRIA DO PORTO 

Anos Casamentos Divórcios Nascimentos Óbitos 

1913 1465 7064 5715 
1914 1266 78 — — 
1915 » — — — 
1916 1349 81 6612 5676 
1917 1300 78 5769 5584 
1918 1134 61 4607 9565 
1919 1658 45 4682 7416 
1920 2132 50 6144 5597 
1921 2019 68 5773 4604 
1922 968 44 2004 2881 
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Tomando como aproximados os censos da po
pulação de Lisboa 435.359 h. e 486.372 h. e do Porto 
194.009 h. e 203.091 h., respectivamente em 1911 e 
1920, com as possíveis correcções, deduzimos as 
proporções de casamentos e de nascimentos para 
1.000 habitantes e as de divórcios para 1.000 casa
mentos. 

U S H O A P O R T O 

Anos 
Casamen Nascimen Casamen Nascimen

tos tos tos tos 

1913 7,30 26,75 7,55 36,38 
1914 64,09 7,20 — 61,61 6,42 — 
1915 49,73 7,34 25,36 — — — 
1916 38,47 8,23 25,04 60,04 6,95 34,08 
1917 33,99 8,10 23,63 60,00 6,70 29,73 
1918 41,88 7,18 22,06 53,79 5,84 23,77 
1919 35,62 9,54 21,46 27,14 8,54 ' 24,13 
1920 38,18 10,23 24,39 23,45 10,50 30,25 
1921 41,64 10,59 24,49 33,68 9,88 28,26 
1922 50,76 9,63 24,05 45.37 8,69 27,47 
1923 60,58 9,24 18,23 

Comparando a estatística global com as estatís
ticas das duas cidades, vemos que o decrescimento 
dos divórcios na primeira coincide *com o decresci
mento nas segundas. Desde 1919, porém, o aumento 
é sensível em Lisboa e Porto; na ausência duma es
tatística global desde esta data, podemos, todavia, 
acreditar que, paralelamente às duas cidades, o nú
mero de divórcios cresça em Portugal. Ainda é para 
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notar que o decrescimento se deu durante os 
anos em que a Grande Ouerra agitou o mundo 
inteiro. 

Perante as duas estatísticas — global e parcial 
— chegamos à conclusão que houve um decresci

mento gradual do número de divórcios, seguido 
dum crescimento que nãò sabemos até onde irá; 
a par dele, pelas estatísticas parciais os casamentos 
e os nascimentos decrescem, o que mais uma vez 
vem confirmar a opinião de Joly, de LeroyBeaulieu 
e de muitos outros quando dizem que o aumento 
dos divórcios coincide com a diminuição dos matri

mónios e dos nascimentos. 
Para ensombrar ainda mais esta triste conclusão, 

diznos Oettingen que «a estatística dos divórcios 
na Europa prova que a principal pausa de dissolu

ção do matrimónio é o gosto pela variedade!» e o 
sociólogo positivista italiano Morselli sustenta que 
o divórcio, longe de ser uma evolução, é uma re

gressão e, portanto, uma instituição inferior ('), o 
que, aliás, vimos no capítulo i. ■ . 

Resumindo, vemos que 

— A raça germânica tem recebido melhor o divór

cio do que a latina. 

(') Per la polemica sul divorzio. 
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— Portugal é de todos os países o que tem a mais 
ampla legislação de divórcio, mesmo assusta
dora. 

—Nada justifica a existência dos n.os 6 e 8 do art. 
4.° da lei do divórcio portuguesa. 

—Apesar das péssimas estatísticas, o número de di
vórcios em Lisboa e Porto e muito provavel
mente em todo o país aumenta, correspondendo 
a um decrescimenlo dos matrimónios e dos nas
cimentos. 



I l l P A R T E 

A LOUCURA COMO CAUSA DE DIVÓRCIO 

Como vimos, a lei do divórcio portuguesa co
loca entre as causas de divórcio litigioso a loucura 
incurável, quando decorridos trez anos sobre a sua 
verificação passada em julgado nos termos do art. 
419.° e seguintes do Código do Processo Civil. A 
intervenção médica neste assunto é absoluta, de 
forma que o Tribunal só tem de pronunciar auto
maticamente o divórcio perante um certificado mé
dico, porque o juiz não pode ter opiniões suas sobre 
problemas de Medicina. Sendo assim, a responsabili
dade profissional é grande e esses certificados po
dem dar lugar a lamentáveis situações, se o médico 
não estiver de sobreaviso no que diz respeito às 
consequências originadas pela amplidão enorme da 
loucura como causa de divórcio na legislação por
tuguesa. O legislador, exigindo a incurabilidade na 
loucura ou noutra doença, tinha certamente no seu 
espírito a noção de que a sciência médica, à seme
lhança da matemática, é infalível. Só assim é que se 
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compreende, porque um decreto apenas tem execu
ção em factos firmes. 

Ora o prognóstico de incurabilidade em Psi
quiatria—embora seja o que mais probabilidades 
apresenta de firmeza — é sujeito a erros, como de 
resto todos os prognósticos no estado actual da Me
dicina que não admite a palavra infalível. O próprio 
paciente sujeito a uma laparotomia —que é alguma 
coisa de grande —não exige um tal atrevimento de 
prognóstico. A incurabilidade e a duração de trez 
anos levam o médico a cometer erros involuntários 
que podem prejudicar muitíssimo a sua personali
dade, pondo-a em conflito com os interesses do 
doente. 

A cura social dá-se muitas vezes e, além disso, 
20 % dos casos incuráveis podem melhorar suficien
temente para a possibilidade de uma vida em co
mum com a família ('). Conheço curas completas de 
psicoses, diz-nos o dr. Salgo, de Budapest, que so
brevieram depois de uma duração de 7 e mesmo de 
11 anos. E todos os psiquiatras as conhecem tam
bém. Petren encontrou 33 curas entre os 4 e 12 
anos. Arnaud tratou um doente que curou no fim 
de 14 anos de internamento, mantendo-se a cura. 
Calmettes registou 7 curas tardias, depois de um in
ternamento entre 6 e 14 anos. 

O dr. Aubry, de Saint-Lô, diz que, depois de 

(l) Afirma-o o dr. Boulenger, médico de Lieurneux, Bél
gica. 
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trez anos passados num manicómio, um grande nú
mero de alienados deixa o médico numa situação 
perigosa, porque chegam a curar. 

Registemos alguns casos, como exemplos fri
santes. 

K., de 35 anos, cocheiro, casado e com 4 filhos, 
entra na Clínica psiquiátrica de Strasburgo em Abril 
de 1904 (M. Em Junho de 1907, transferem-no para 
o asilo de alienados crónicos de Hoerdt com o 
diagnóstico de demência precoce catatónica. Não 
tem antecedentes hereditários nem pessoais. Predo
minam nele as discordâncias de afectividade e de 
incoerência megolómana. Tem alucinações auditivas, 
estereotipias, negativismo, variabilidade de humor. 
Em Novembro de 1907, a pedido da esposa, é pro
nunciado o divórcio por causa de alienação mental, 
segundo as disposições do Código civil alemão. Até 
1912 o seu estado é o mesmo; por esta ocasião, 
sabe que é divorciado e julga-se casado em segun
das núpcias com uma internada do mesmo asilo, 
pretendendo viver com ela. Em Agosto de 1913, 
recebe voluntariamente a visita dos filhos. Em No
vembro de 1916, começa a mostrar-se dócil, calmo 
e a tomar interesse pelas cavalariças do asilo. Em 
Dezembro de 1917, as melhoras são nítidas; escreve 
aos filhos, recebe-os com prazer e manifesta-lhes 

(') Este caso e o seguinte pertencem ao dr. A. Prince; 
A propos du divorce pour cause d'aliénation mentale —An. 
med. psic. 1923. 
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afeição. Em 1918, devido à falta de pessoal, to-
mam-no como cocheiro no asilo e de tal maneira 
evidenciou a sua cura social que sai em Novembro 
de 1920, depois de 16 anos de internamento. Visto 
diariamente, a cura social manteve-se (:). A mulher, 
que contraíra segundo matrimónio, não se dava 
bem com o novo marido. Os médicos tinham-lhe 
afirmado a incurabilidade de K-; sabendo que este 
saíra do asilo e ganhava honradamente a vida, 
sofreu um enorme desgosto e morreu pouco 
tempo depois. Este caso é bem flagrante nos seus 
efeitos. 

Outro caso diz respeito a N., alfaiate, interdito, 
dè 42 anos. Em 190Ó, entra na Clínica psiquiátrica 
de Strasburgo com o diagnóstico de paranoia; em 
1909, transferem-no para Hoerdt com o diagnóstico 
de demência precoce. Tinha alucinações auditivas, 
ideias de perseguição e de grandeza, alternativas de 
prostração e de agitação impulsiva, incoerências nas 
associações de ideias, negativismo, sitiofobia, estereo-
tipias curiosas e mutismo quási completo durante 
trez anos. Em Julho de 1910, depois de alguns anos 
de alimentação artificial, começa a alimentar-se sem 
a sonda e a 1er os jornais. Em 1911, mostra-se mais 
acessível para algumas pessoas. Em 1912, principia 
a ocupar-se do seu mister, mas mostra-se imperti-

(') Eiigéne Gelma refere-ee a este mesmo caso, embora 
com menos precisão, nos Annales de Hygiène Publique et de 
Médecine Légale -1920. 
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nente e exigente. Recusa a visita des pais, de seu 
filho e da mulher contra quem pede o divórcio, 
exigindo das autoridades ensinamentos sobre o as
sunto. Em 1913, irrita se amiúde, fazendo constan
tes reclamações. Em 1914, o mutismo e as incoerên
cias acentuam-se. Em 1015, continua na mesma, 
recusa a alimentação e fica horas inteiras imóvel, 
sustentado num só pé; passados alguns mezes, volta 
a trabalhar com intermitências, torna-se amável e 
alimenta-se bem. Quando vai à cosinha buscar a co
mida, põe a vasilha sobre uma meza e coloca-se a 
um canto de costas voltadas e sem nada dizer, à 
espera que lhe preparem a refeição. Em 1917, fala 
muitas vezes só, toma atitudes relativamente cor
rectas e perde quási completamente as estereotipias. 
As melhoras são nítidas. Em 1918, trabalha regular
mente, acentuando-se as melhoras. Procura levantar 
a sua interdição por correspondência secreta com 
um advogado de Strasburgo. Obtém uma licença de 
saída a título de ensaio, mas, em vez de ir para 
junto da mulher, dirige-se à Clínica psiquiátrica de 
Friburgo onde, depois de uma observação de 3 se
manas, obteve um atestado de cura e de. possibili
dade de dirigir os seus negócios; munido deste do
cumento, fez levantar imediatamente a sua interdição 
em Strasburgo, reorganiza a sua alfaiataria, reclama 
e obtém o divórcio contra a mulher que fora sua 
tutora durante a interdição e volta a casar-se pouco 
tempo depois. Este facto não deixa de ter o seu 
ponto de ironia. A cura mantem-se, com um certo 
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déficit intelectual; eis, portanto, uma duração de 12 
anos e uma cura social. 

Arquivemos dois casos inéditos, pertencentes à 
Clínica psiquiátrica do Conde de Ferreira. 

Um indivíduo, casado, ainda novo e interdito. 
Pai tuberculoso; mãe hemiplégica esquerda, devido 
a uma hemorragia cerebral, morreu dum novo ictus 
dois anos depois do primeiro. Foi internado no 
Hospital do Conde de Ferreira em Maio de 1914. 
O diagnóstico de paralisia geral impoz se. Excitação 
física e mental; ideias de grandeza e eróticas; desi
gualdade de caligrafia; incoerência absoluta, escre
vendo ora em português ou francês ora em inglês 
e referindo-se a casos de política portuguesa. Não 
foi feita nenhuma análise laboratorial. Em Outubro 
deste mesmo ano, saiu uns dias mas voltou para o 
Hospital muitíssimo agitado. Em Maio de 1915, 
aparenta uma leve remissão. Continua a desigual
dade na escrita; as letras muito desviadas; falta de 
sílabas; períodos e caligrafia incompreensíveis; lin
guagem desconexa com fuga de pensamento, com 
ideias megalómanas e eróticas, relacionando os seus 
desencontrados pensamentos com a família real por
tuguesa e com a revolta de 31 de Janeiro; exagero 
nas suas ideias. Em Junho de 1920, esbeça o sinel 
de Romberg; reflexo rotuliano esquerdo sensivel
mente exage.ado assim como o aquiliano do lado 
-direito. Trepidação do pé. Trémulo fibrilar da lín
gua; trémulo das mãos. Fraqueza geral. Não tem 
disartria. Em Julho de 1921, esboça o, sinal de 
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Romberg. Hipertonia com exagero dos reflexos rotu-
lianos e aquilianos. Levíssima trepidação do pé, 
mais acentuada do lado direito. Trémulo da língua. 
Articulação da palavra perfeita. Muito ténue tremor 
das mãos. Não há desigualdade pupilar; miosis; 
rigidez pupilar. Reacção fotomotora e de acomoda
ção à distância bastante comprometidas. Execução 
perfeita dos movimentos que lhe são ordenados. 
Wassermann absolutamente negativa no sangue e 
no líquido céfalo-raquidiano que tem ligeira albu-
minose e glicose. Por esta ocasião, sai do Hospital 
bastante melhorado; passado algum tempo, é-lhe 
levantada a interdição e passou a dirigir os seus 
negócios sem a mínima contrariedade. Deu-se, por
tanto, uma cura social ao fim de 7 anos aproxima
damente. 

Outro caso refere-se a um indivíduo, casado, 
de meia idade, com um cargo oficial e um certo 
grau de instrução, tendo como antecedentes mater
nos e pessoais excitações violentas. Em Fevereiro 
de 1919, por ocasião de uma revolução política, 
as autoridades foram à sua casa e apoderaram-se 
da bandeira nacional para a queimar. Sofreu intensa 
emoção com este facto e desde então ficou tristo
nho e pensativo, procurando a solidão. Uns padeci
mentos gastro-intestinais que às vezes o apoquen
tavam, exacerbaram-se a tal ponto que se julgava 
prestes a morrer. Insónias longas e sonhos profu
sos. Dias depois, entrou na preocupação de saber 
os nomes dos seus antigos condiscípulos; amigos e 
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visinhos (inomatomania). Quando não se recordava 
de qualquer dêles, afligia-se imenso. Era incapaz de 
sustentar uma conversa seguida. As insónias e os 
sonhos acentuaram-se dois mezes depois. Alimenta-
va-se mal e, por consequência, emagrecia, o que 
lhe originava ideias hipocondríacas e melancólicas, 
preocupando-se com a esposa e filhos a todo o mo
mento. A inomatomania aumentou, procurando re-
cordar-se de versos, actores, etc., que outrora co
nheceu; uma vez tentou ferir-se por não se lembrar 
dum determinado nome. 

Alguns dias depois, tentou suicidar-se, passando 
por um caibro do tecto uma corda feita com tiras 
de uma toalha que conseguira arranjar. 

Apanhado em flagrante, disse que não queria 
viver mais para não gastar o que era da mulher e 
dos filhos. Tempos depois, tentou ingerir seis empo
las de morfina e mais tarde um copo com soluto 
de sublimado; vigiado como andava, foram infrutí
feras estas tentativas. Mandou um dia forrar o quarto 
onde tentara enforcar-se, porque, explicava êle, «via 
o seu próprio corpo suspenso do caibro, o caixão 
onde se encontrava morto e os amigos que iam 
acompanhar o enterro». Algum tempo depois en
trando em casa dum lavrador, pediulhe que o dei
xasse sòsinho a descansar; vendo uma espingarda 
a um canto, tomou-a serenamente, deitou-se numa 
cama, introduziu o cano na boca, mas arrependeu-se 
do que ia fazer, erguendo-se. Quando ia colocá-la 
no sítio em que a encontrou, ouviu uma voz íntima 
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dizer-lhe: «vieste para te matar e nâo te matas!» 
Tomou novamente a espingarda, deitou-se e premiu 
o gatilho; o tiro atingiu o maxilar superior e o 
malar. Apesar disto, veio a pé até casa. Levaram-no 
para um Hospital onde lhe sobrevieram varias he
morragias, o que o satisfazia imenso porque julgava 
morrer. Daí transitou para o Hospital da Misericór
dia do Porto onde foi operado à força. 

Durante a sua estada neste hospital, continua
ram a acentuar-se as perturbações psíquicas. Entrou 
depois no Hospital do Conde de Ferreira onde só 
esteve quatro dias, retirando-se para a sua terra por 
não poder aturar os berros dos doidos. Em casa, 
continuou a inomatomania teimosa; queria andar 
sòsinho e, como não conseguisse esse desejo, quiz 
vir para uma casa de saúde no Porto. Entretanto 
não dormia senão trez horas por noite e à custa do 
veronal, principiando a dizer que queria matar a 
esposa a quem pedia que nâo se aproximasse dele. 
Em Agosto de 1919, entra no Hospital do Conde 
de Ferreira, firmando-se o diagnóstico de melanco
lia delirante. Desde esta época, avassala-o um 
enorme estado confusional e surgem-lhe alucinações 
auditivas; para escrever uma linha, gasta inúmeras 
folhas de papel onde escreve frases incompletas e 
incompreensíveis com repetições de palavras e de 
letras. 

Em Janeiro de 1920, quer saber o nome de 
todos os doentes internados e diz que a cada mo
mento ouve insultos não sabe de quem; nessa 
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mesma ocasião, esbofeteia um enfermeiro que pas

sava no corredor. Em Fevereiro, queixase de que 
lhe chamam homosexuado e seguidamente nega tal 
insulto. Tem alucinações de sensibilidade geral ; 
queixase de que lhe deitam água quente pelas cos 
tas, chegando às vezes a gritar por socorro porque 
se sente morrer afogado Confessa que tem estado 
duas horas dentro de água. Queixa se também que 
de noite lhe puxam a roupa da cama com uns cor

delinhos de borracha, mas nào consegue vêr quem 
seja. 

Receia que o envenenem, regeitando medica

mentos e vinho. 
Em Setembro de 1923, começa a revelar algu

mas melhoras, escrevendo mais correctamente e in 
teressandose pela família, com reservas, porém, 
para a esposa e filhos mais novos. 

Em Março de 1924, interrogado sobre se quer 
ir para junto dos seus, responde que nào tinha 
nada que fazer na terra e que se sentia bem no Hos

pital. Desprendese da família, interessandose ape

nas pelo seu primogénito, fazendo suspeitar que o 
doente oculta um delírio de ciúme em início. 

Passeia constantemente e confessase incapaz de 
•qualquer trabalho mental. Aos domingos, sai com 
o filho mais velho, portandose bem. 

Um dia, a esposa juntamente com os filhos foi 
visitálo. Dirigiuse apenas ao primogénito e fez que 
não viu mais ninguém. 

Chamado à atenção pela sua conduta, cumpri
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mentou a esposa friamente e beijou os outros filhos 
da mesma forma; o delírio do ciúme é posto aqui 
em evidência. 

Mez a mez as melhoras acentuamse. 
Em Setembro de 1924, escreve à esposa duma 

maneira correctíssima e afectiva dizendolhe que ten

ciona regressar ao seu lar e tomar conta do seu 
cargo oficial, para o que, a 12 de Outubro, requereu 
uma junta médica. 

O divórcio, neste caso, podia decretarse porque 
a duração foi além de 3 anos; e cometiase assim 
um crime cuja responsabilidade caía totalmente so

bre o médico. 
O dr. Maupaté, director do manicómio de 

Bailleul, regista que teve ocasião de levantar a in

terdição a uma mulher que durante 17 anos esteve 
muito delirante, incoerente e excitada e que, tornada 
•calma e lúcida, pôde retomar o seu lugar ao lado 
do marido e dos filhos. Referese também a uma 
•outra doente que, durante mais de nove anos, se 
mostrara excitada, irritável e indócil e que depois 
se acalmou; ao fim dum ano de observação foilhe 
levantada a interdição, recusandose o marido a re

cebêla porque vivia em concubinagem. Isto, e ainda 
a emoção de ver os seus filhos tratála como uma 
■estranha, deu origem a uma recaída que podia ser 
evitada, se os deveres matrimoniais fossem respei

tados pelo marido. 
Em 1883, entra num manicómio francês um 

médico, de 34 anos, celibatário, atingido de mania 
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congestiva. Era na realidade um morfinómano e um 
dipsómano muito excitado e seguidamente declara
ram-no portador de preversões sensoriais com alu
cinações ; foi interdito. Os Anais Médico-psicológi-
cos de 1885 referiram-se à observação deste doente. 
O dr. Pailhas, director do Hospital de Albi, conta 
que no começo do ano de 1895 o doente saiu curado 
do manicómio. Estabeleceu-se como médico na 
Algéria, fez levantar a sua interdição, casou-se e veio 
enfim a ocupar um posto de médico no centro da 
França. 

O dr. Weatherly conheceu o seguinte caso numa 
viagem que fez à Saxónia: Um indivíduo casou-se 
com uma menina que pouco tempo depois enlou
queceu. Os advogados aconselharam o marido a co
loca la num manicómio com o fim de conseguir o 
divórcio. Passados trez anos, o certificado foi-lhe 
dado e o divórcio pronunciado. 

Transferiram então a doente para um manicó
mio particular onde ela esteve ainda mais trez anos. 
Entretanto o marido quiz contrair segundas núpcias; 
o director do manicómio, porém, anunciou-lhe que 
a mulher estava muito melhor. A cura deu-se den
tro em breve e o marido rompeu o projectado 
enlace, retomando a sua primeira esposa. 

Estes casos mostram a incerteza do prognós
tico de incurabilidade e os inconvenientes que po
dem nascer daí. Todos os psiquiatras são concordes 
nesta opinião, perfilhada também pelos Mestres da 
Psiquiatria em Portugal, entre eles os senhores 
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professores Dr. Júlio de Matos e Dr. Magalhães 
Lemos. 

O primeiro dizia que «interrogado sobre o 
futuro duma psicose, o prático pode sentir-se jus
tificadamente embaraçado. E, quando isto suceda, é 
neceèsário que êle tenha a coragem de se não pro
nunciar porque uma previsão aventurosa pode im
plicar numerosos desastres, entre os quais figura o 
da perda da reputação scientífica de quem a faz. 
Ao passo que os erros de diagnóstico só são em 
regra conhecidos e avaliados pelo próprio médico, 
os erros de prognóstico são evidentes e todos po
dem julgá-los». ('). 

Os partidários da alienação mental como causa 
de divórcio dizem que para uma interdição o mé 
dico arrisca-se também a um prognóstico falho; 
esquecem-se, porém, que a interdição nos casos de 
cura social é levantada, ao passo que o casamento 
dissolvido não pode ter emenda semelhante. 

A duração de trez anos, em última análise, põe 
de parte a incurabilidade. Basta que um interdito 
conserve as suas perturbações mentais durante esse 
tempo para ser abrangido pela lei; passado esse pe
ríodo, pode obter a cura, que o mal está feito. A 
incurabilidade exigida, portanto, é contraditada pela 
duração prevista na lei do divórcio portuguesa. «E' 
um erro grosseiro —diz-nos o Prof. Dr. Magalhães 

(•) Psiquiatria—JÚLIO DE MATOS. 
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Lemos—a duração de 3 anos como indicando incu-
rabilidade». 

Não basta a incurabilidade e a duração exigidas 
para se pronunciar um divórcio por causa de uma 
doença mental. Na nossa opinião deve-se também 
certificar a sua continuidade porque as psicoses pe
riódicas, intermitentes, consideradas incuráveis e ca
racterizadas pela repetição de acessos maníacos ou 
melancólicos, separados por períodos de lucidez às 
vezes muito longos, não arrastam a ausência de 
comunhão intelectual e podem-se considerar como 
acessos semelhantes aos das doenças agudas; pas
sados eles, a normalidade é um facto. Os acessos 
agudos duma doença infecciosa reclamam o trata
mento e sãó debelados; debelem-se também os 
acessos duma psicose periódica e não a considere
mos causa de divórcio como amplamente permite 
a lei. Dois casos inéditos elucidam-nos suficiente
mente. 

Uma menina, solteira e em plena juventude, 
principia a revelar perturbações psíquicas por qual
quer estado emotivo de natureza amorosa. Em Ou
tubro de 1914 (*), registam-se os seguintes elemen
tos: obtusào intelectual, parecendo alheada do mundo 
exterior; percepção lenta; respostas vagas e moro
sas; jogo fisionómico de susto como se receasse 

(') Na consulta particular do Dr. José de Magalhães. 
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perigo eminente; inércia da vontade; tendência ao-
negativismo. Duas semanas depois, a 12 de Novem
bro de 1914, foi internada no Hospital do Conde 
de Ferreira e arquivam-se as seguintes notas; grande 
negativismo, mutismo, estereotipias de atitude, imo
bilidade constante, ausência de afectos ; estado 
somático muito precário: língua saburrosa, mau 
hálito, recusa alimentos, grande emaciaçào. Fixa-se o 
diagnóstico de demência precoce catatatónica. Em 
janeiro de 1915, mantem-se aproximadamente no 
mesmo estado mental; alimenta-se pouco e isso 
mesmo à custa de instantes solicitações. Procura 
despir-se; descalça-se; tem micções frequentes. Em 
Março de 1915, quebra, dum momento para o outro, 
o seu mutismo e responde às perguntas que se lhe 
dirigem ; atende curiosamente ao que se passa à 
sua volta. Passadas horas, encerra-se de novo no 
seu anterior mutismo. Tem-se alimentado regular
mente. Ocupa sempre o mesmo lugar na enferma
ria, conservando-se todo o dia de pé. Nào se assoa, 
deixando correr as mucosidades nasais ; recusa des
pir-se, evacua e urina nas roupas. Em Maio, pede 
expontâneamente autorização para escrever ao pai. 
A carta é muito incorrecta, com suspensão de pen
samentos, sem nexo, mas deixa transparecer afectos, 
de família. A sua situação mental sofre uma grande 
transformação: cuida de si, conversa, pede notícias 
dos seus, examina as suas «toilettes", etc. Um dia 
depois, renova-se o mutismo e o negativismo que 
cede rapidamente. Recebe a família com afeição e 
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conversa com tanta sensatez que é resolvido fazer 
uma saída de ensaio a 19 de Maio de 1915. As 
melhoras subsistiram, fazendo agradável vida de 
família e mantendo relações sociais, se bem que uma 
vez por outra apresentasse má disposição e dese

jasse o isolamento; permanecia um dia recolhida 
no seu quarto, mas no seguinte voltava a boa dis

posição. Vai para dois anos agravouse a doença, 
intemandoa a família numa casa hospitalar onde 
ainda parece permanecer. O período de remissão 
foi de sete anos, portanto. Não devemos acreditar 
numa nova remissão? E o divórcio deve permitirse 
nestes casos? 

O segundo caso referese a outra menina, tam

bém solteira e em plena juventude, que entrou no 
Hospital do Conde de Ferreira em Setembro de 
1908 com excitação extraordinária e manifestações 
delirantes; anteriormente tinha sofrido duma doença 
intestinal, apresentando globo histérico, receio de 
electricidade e insónias. Regista se o diagnóstico de 
loucura histérica. Conservase sempre agitada, in

coerente e a dormir muito pouco. Em Maio de 1910, 
a agitação caiu; come, dorme bem e tornase coe

rente. Sai melhorada em Julho de 1910. Em Janeiro 
de 1917, emocionouse muito quando iniciou um 
tratamento eléctrico. Levada para casa apresentava 
os seguintes sintomas: ausência de movimentos vo

luntários, mutismo, contracturas generalizadas e a 
indiferença aos carinhos da família. Sucederamse 
■alternativas de melhoras e agravamentos. Entra no
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vãmente no Hospital do Conde de Ferreira, em 
Abril de 1917, com mutismo, negativismo, recusa 
de alimentos e estereotipias de atitude. A doente, 
durante este período de remissão, casou-se. Em Ja
neiro de 1918, tem um forte acesso de mania, mani
festada por uma exaltação e uma agitação com ideias 
confusas, desordem em todos os actos, cantando, 
berrando e dançando. Incoerência nas suas poucas 
palavras. Dias depois, a agitação diminue, alimen-
ta-se e dorme regularmente; o mutismo é absoluto. 
Em Julho de 1918, as melhoras são surpreendentes: 
atitude composta, fala correcta e sensatamente. Ma
nifesta ainda certo grau de enfraquecimento mental. 
E' muito imprecisa na recordação do primeiro pe
ríodo da doença, durante a sua permanência em 
casa. A propósito do seu mutismo tão pertinaz, diz: 
«Eu bem queria falar, mas não podia". Em Setem
bro de 1918, persistem as melhoras, acompanhadas, 
contudo, de afrouxamento intelectual e afectivo; sai 
a 28 do mesmo mez em acentuada remissão, a se
gunda da sua demência precoce, a qual já dura há 
mais de seis anos. Perante estes longos períodos de 
remissão e acessos de pequena duração, embora as 
perturbações psíquicas sejam incuráveis, o divórcio 
é admissível nestes casos? A Medicina, segundo a 
nossa opinião, tem de o condenar; a vida matrimo
nial está sujeita a contingências. E quantas vezes as 
remitências nas demências precoces são, clinica
mente, verdadeiras intermitências! 

5 
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Nem só a incurabilidade e a continuidade nos 
parecem suficientes para autorizar um divórcio em 
caso de loucura; é preciso certificar a impossibili
dade de viver em companhia do outro cônjuge. Ora, 
por um lado, há alienados inofensivos (débeis men
tais, imbecis, por ex.), durante tcda a vida que não 
devem estar sujeitos ao rigor duma lei de divórcio; 
por outro, há degenerados que nunca perdem a ra
zão mesmo nas peores extravagâncias, os quais não 
sào atingidos pela mesma lei. São suficientemente 
perigosos para uma vida em comum, mas não são 
suficientemente alienados para um internamento; 
estes devem entrar no n.° 4 das causas de divórcio 
litigioso. 

O que o Estado devia fazer era internar um 
grande número de alienados incuráveis que andam 
à solta para haver igualdade com os que estão den
tro dos atributos exigidos pela lei portuguesa. 

Não acontece assim porque, num abandono 
exagerado e numa apatia vergonhosa, não se toma 
o devido interesse pela assistência em Portugal onde 
apenas há um manicómio do Estado!... E assim-a 
lei do divórcio não é equitativa, pois somente são 
internados aqueles que a sorte bafejou com alguns 
meios de fortuna — os únicos abrangidos pela lei 
que não atinge os outros. 

E vem a propósito dizer que nos arquivos do 
Hospital do Conde de Ferreira, encontramos, desde 
Dezembro de 1920 a Junho de 1923, 40 pedidos de 
entrada urgente para alienados pobres, considerados 
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perigosos, tendo alguns deles cometido crimes. Não 
havendo vagas no único manicómio do Estado, re
corriam a este que não tinha lugar para nenhum in
digente, do que resultava e resulta que os doentes, 
mais perigosos andam em completa liberdade. 

A alienação mental como causa de divórcio é 
considerada uma medida de defeza social em conse
quência da hereditariedade. Assim é; porém, nem 
todas as psicoses podem servir de argumento; ao 
primeiro pensamento surge-nos logo a demência se
nil. Depois dos 50 anos, quando principiam as per
turbações mentais da velhice, havendo pequena di
ferença de idade entre os cônjuges, as razões sociais 
relativas à vida sexual e à preservação da raça, em 
geral, deixam de existir. Os partidários apresentam 
como argumento a possibilidade do cônjuge são 
ser ainda relativamente novo e desejar outro con
sórcio; registemos, porém, que em muitíssimos ca
sos de vida matrimonial normal a diferença de ida
des é flagrante e, entretanto, ninguém teve o arrojo 
de os incluir na possibilidade do divórcio como 
medida de defeza social. Ora o maior número, sem 
dúvida, são estes. 

A título de medida de defeza, como se com
preende que deixem alienados em liberdade, não 
se impeça a procriação destes e dos que podem 
sair de quando em vez do manicómio? O que se 
pode obter pelo divórcio é muito pouco. 
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A paralisia geral na questão de hereditariedade 
sob o ponto de vista psiquiátrico, segundo Régis, 
Bechet, Wahl, Semper e Ballet, não deve ser causa 
de divórcio. Diz-nos Régis ('): 

" A descendência dos paralíticos gerais oferece 
exactamente os caracteres da descendência dos sifi-
líticos, em particular a frequência significativa dos 
abortos e nado-mortos. E' a sífilis e não a paralisia 
geral que influe nesta descendência. As taras origi
nais, acusadas ao máximo no início da infecção, 
atenuam-se e desaparecem à medida que esse início 
se afasta, se bem que, facto na aparência paradoxal 
mas na realidade lógico, os descendentes mais tara
dos dos paralíticos são os que mais se. aproximam 
da aquisição da sífilis e os menos tarados são os 
que se aproximam mais da paralisia ou mesmo nas
cidos dum ascendente já atingido de paralisia ge
ral,,. Estas conclusões são as de Wahl, Bechet, Bal
let e Semper. O mesmo facto se dá com a descen
dência dos tabéticos segunde Pitres e Bassuet. 
Quanto ao contágio siíilítico, diz-nos o Prof. Dr. 
Magalhães Lemos: "Em pleno período da paralisia 
geral os doentes não contagiam a mulher com quem 
teem relações". 

Como vemos, as perturbações psíquicas para 
lá dos 50 anos e a paralisia geral, na questão da 
hereditariedade mental, não justificam o divórcio. 

(*) Psychiatrie — RÊois. 
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Com outro facto ternos de entrar em linha de 
conta : a vida mais ou menos longa do doente. De-
vemos atender à própria psicose e ao estado físico 
do alienado. A paralisia geral, por exemplo, tem 
uma duração média de 5 anos. O período exigido 
pela lei de divórcio preenche quasi o tempo evolu
tivo da doença e, portanto, em casos semelhantes 
não se deve permitir o divórcio, porque mais dia 
menos dia a morte virá dissolver o matrimónio da 
maneira mais moral que existe. O estado físico do 
doente pode também revelarmos uma morte pró
xima. 

Outra circunstância existe a contra-indicar a 
alienação como causa de divórcio. 

Se um indivíduo é enganado, antes do casa
mento, sobre o estado do outro cônjuge que já teve 
nítidas perturbações mentais anteriormente ao mes
mo, o divórcio deve ser decretado pelo n.° 4.° do 
art. 4.°. Mas, se disso foi sabedor, entendemos que 
se deve sujeitar às consequências do seu acto. 

O dr. Magnan, na discussão da proposta Quillot 
em 1884, considerou a epilepsia injúria grave quando 
oculta no acto do casamento. 

Quando a psicose surge em plena vida matri
monial sem antecedentes que a fizessem suspeitar,, 
nem sempre pode estar dentro da lei do divórcio. 
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E' preciso saber se o outro cônjuge teve influência, 
de qualquer maneira, no estado psíquico do alie

nado. A Medicina ainda aqui tem de intervir, por

que só ela é que nos ensina que muitas vezes se 
apresenta como causa ocasional duma loucura as 
emoções vivas, desgostos de família, maus tratos, 
gravidez, parto, hemorragias, acidentes puerperais, 
aleitamento, sífilis do marido, surmenage, etc. 

As funções da maternidade acordam muitas ve

zes psicopatias até aí latentes, o que é demonstrado 
pelos repetidos exemplos de todos os manicómios. 
O divórcio, nestes casos, atinge o maior grau da 
imoralidade. 

Respeitante à emoção, vejamos um caso de Eu

gène Qelma ('). Uma mulher internada há longos' 
anos em Stephansfeld, transitou para o manicómio 
de incuráveis em Hoerdt com depressão melancó

lica, ideias de ruína e de indignidade. Conservavase 
lúcida, consciente e sensível aos afectos dos filhos. 
Alguns mezes depois do armistício da Grande 
Ouerra o marido, desejando casar de novo, pede o 
divórcio contra sua mulher, alegando a antiguidade' 
e a incurabilidade presumida. Eugène Gelma recu

souse a passar o atestado, pois não encontrava, 
além da antiguidade da doença, senão presunções 
de cronicidade. O marido manteve a sua instância. 
Ao corrente do processo dirigido contra ela, emo/ 

(■) Annales de Hygiène Publique  " Le divorce de's alié
nés en Alsace et Lorraine „ —1920. 
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cionou-se, acrescentando assim, às outras, uma nova 
causa de depressão que influenciou desfavoravel
mente a marcha da doença. Consciente dos aconte
cimentos exteriores, esta melancólica sentia-se im
potente para impedir a rotura do seu casamento. 

Estào na mesma circunstância de inocência os 
que, vítimas de surmenage em consequência dos 
pesados deveres matrimoniais, adquirem uma lou
cura por muito trabalharem. 

Levados estes conhecimentos médicos ao campo 
moral e jurídico, a lei nào deve nestes casos consi
derar réu o lesado, dando ao outro cônjuge o di
reito de se divorciar dum inocente. 

O alcoolismo entra como causa de divórcio ou 
pelos seus efeitos — sevícias e injúrias graves — 
.quando existem, ou pelo seu final — psicose cró
nica.—Neste último caso o divórcio dá-se quando 
o alcoólico já produziu os seus efeitos nefastos na 
descendência. Durante o longo período de repetida 
embriaguez — psicoses agudas — é que o alcoólico 
é perigoso como destruidor social; no entanto a lei 
ião inclue nas suas causas os vícios tóxicos no pe
ríodo prodrómico da alienação, a não ser quando 

t constituam sevícias ou injúrias. 

.Querem muitos dos partidários apresentar como 
defeza a necessidade do cônjuge são do espírito ga-
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nhar o pào para si e para os filhos, procurando 
maior facilidade num novo casamento, com detri
mento do cônjuge doente que é sacrificado. 

Sem discussão do assunto, limitamo-nos a pre-
guntar: E os casados com tabéticos, hemiplégicos, 
paralíticos —que são em grande número — não pro
curam ganhar a vida? 

Estes ainda estão em peores circunstâncias por
que, além de trabalhar para si e para os filhos, tra
balham também para o cônjuge doente que conser
vam em casa. Ou se generaliza a lei e neste caso 
entramos no caos, ou se restringe ao máximo e tudo 
entra nos riscos conjugais. Sendo a loucura uma 
doença, o divórcio, tomando-a por causa, afigura-
-se-nos ridículo, pois parece querer que o casa
mento se dê com indivíduos que nunca sejam 
doentes ou não tenham senão afecções mentais 
passageiras. 

Resumindo, vemos que 

— Para que uma determinada afecção mental seja 
causa de divórcio é preciso atender à incurabi-
lidade, à continuidade, à duração, à impossibili
dade de vida em comum, à descendência como 
medida de defeza social, à existência conhecida 
ou oculta antes do casamento, às causas deter
minantes em plena vida matrimonial. 
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— Atendendo a isto, ficam apenas como causa de-
divórcio as afecções mentais ocultas no acto do 
casamento e as originadas por excessos ou ví
cios do cônjuge alienado durante a vida matri
monial. 

— Estas, porém, consideram-se como faltas e cabem 
plenamente no n.° 4 do art. 4.°—sevícias e in
júrias graves—, pertencendo principalmente ao 
domínio jurídico. 

— E, sendo assim, o n.° 7 do art. 4.° não tem razão-
de existir na lei do divórcio portuguesa. 



IV PARTE 

DOENÇAS CONTAGIOSAS E ABERRAÇÕES 
SEXUAIS COMO CAUSAS DE DIVÓRCIO 

Nenhum país da actualidade, possuidor duma 
lei de divórcio litigioso, dá como causa uma doença 
contagiosa reconhecida como incurável; apenas Por
tugal, numa amplidão assustadora, abrangeu entre 
•as causas de divórcio as doenças contagiosas. Parece 
que não houve tempo para a devida ponderação ; 
poderá pensar se que essa causa de divórcio nasceu 
para a satisfação momentânea de misteriosos inte
resses. E o que achamos extraordinário é que, a 
significar plena aprovação, todos se tenham con
servado em silêncio. Noutro país, isto dava ensejo 
a que o corpo médico se levantasse em discussão 
para aprovar ou regeitar, com os factos da longa 
prática, a referida causa de divórcio. Não aconteceu 

Mfèsitn, certificando-se, mais uma vez, a nossa tradi
cional apatia perante os assuntos que tanto podem 
prejudicar o nosso meio social. 

Volta novamente, neste capítulo, a.dcbater-se a 
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questão da incurabilidade, cuja afirmativa não pode 
ser tomada como infalível. Quem poderá classificar, 
cm definitivo, como incurável uma determinada 
doença contagiosa? Há muitas probabilidades de 
errar, afirmando tal prognóstico. Vejamos, porém,, 
algumas doenças que podem ser enquadradas nessa 
causa de divórcio. 

Um dos grandes flagelos sociais, que avassala 
particularmente Portugal, é a tuberculose. Como 
doença contagiosa está dentro do artigo em discus
são, desde que lhe acrescentemos a palavra incurável. 
A cura das lesões tuberculosas de início está hoje 
universalmente confirmada. Mas, atingido já grave
mente o pulmão e o estado geral, não há casos de 
cura ? 

É neste período que a tuberculose pode entrar 
como causa de divórcio ; porém, quantas vezes 
fazemos o prognóstico fatal e, passado algum tempo, 
contra a uossa espectativa, verificamos que o indi
víduo suspeito de incurável consegue cicatrizar as 
suas lesões ! Não era um crime decretar-se o divór
cio num caso destes? 

Mas, ainda que a doença seja de facto incurá
vel, que lucro social pode advir de semelhante de
creto? O tuberculoso, no último período duma tuber-, 
culose pulmonar comum, de evolução progressiva, 
não tarda a extinguir-se ; a curta duração leva-nos a 
reprovar formalmente a dissolução legal do casa-
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mento porque a morte próxima acabará com tudo, 
sem que o doente sofra um choque intenso, nos 
derradeiros momentos de vida, com a injustiça e a 
impiedade de uma lei. 

Decretado o divórcio, o contágio não deixa de 
existir mais perigosamente porque, abandonado pelo 
cônjuge, o doente pode não ter os cuidados neces
sários e até bem mais poderá disseminar o seu mal. 

Procurando as causas determinantes prepara
tórias do terreno, vamos encontrar o surmenage, as 
privações, o alcoolismo, etc. As primeiras originam-
-se no esforço pela manutenção do lar e moralmente 
temos de as condenar como causa indirecta de 
divórcio; a última está prevista no capítulo anterior. 

Outro flagelo social: a sífilis. 
A sífilis pode curar; mas considerando-a como 

incurável, deve ser causa de divórcio? Não deve, 
se é anterior ao casamento e reconhecida pelo outro 
cônjuge; se foi oculta, deve considerar-se injúria 
grave. A aquisição em plena vida matrimonial ordi
nariamente representa adultério; e dizemos ordi
nariamente porque o médico tem de recordar o 
contágio directo acidental, de origem não venérea, 
e o indirecto. Portanto, a sífilis adquirida durante o 
casamento está dentro da lei do divórcio como adul
tério ou como injúria grave. A outra não pertence 
à legislação do divórcio, mas sim à do casamento 
que não exige atestado médico para casos desta 
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natureza. E, no entanto, muito preciso era êle para 
o bem da sociedade! Procurando a defeza social na 
matrimónio, esquecem-se os grandes problemas da 
prostituição que em Portugal aumenta assustado
ramente (') e que é, todos nós o sabemos, a senhora 
feudal da propagação de sífilis. Destruam-se os 
grandes focos para, em seguida, se destruírem os 
pequenos! 

Tal qual está, há na lei do divórcio uma contra
dição bem nítida que repugna ao espírito médico. 
Segundo as modernas teorias, chefiadas por Four-
nier, sabemos que uma mulher, sifilisada pelo marido, 
transmite a sífilis directamente aos seus filhos. O 
pai nunca sifilisa directamente o.produto de con
cepção; propaga a avariose à mulher e esta, por 
sua vez, transmite-a aos filhos. 

Ora, sendo assim, a esposa requer o divórcio 
por doença contagiosa incurável segundo a lei e, 
pelo art. 55.° § 2.° que diz 

"Ao cônjuge convencido de estar sofren
do de doença referida no n.° 10 do art. 4.°, 
será proibido o novo casamento, mas o con
sorte poderá realizar novo matrimónio logo 
que passe o respectivo prazo, marcado neste 
art. 55.°» 

(') A prostituição em Portugal — ANGELO DA F O N 
SECA. 
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o marido não pode contrair novo enlace, mas ela 
pode voltar a casar-se. A primeira parte é, de facto, 
defeza social; a segunda, porém, não o é, porque 
ela vai dar ao mundo filhos sifilíticos cujo pai pode 
ser robusto e são. A lei contradiz-se, portanto. 

Outra doença, incluída no n.° 10, que tantos 
exageros originou na antiguidade e principalmente 
na Idade Média, é a lepra. 

Deve considerar-se causa de divórcio? 
A Noruega, possuidora duma lei de dissolução 

matrimonial, é o país onde a lepra persiste ainda 
com relativa intensidade. Pois nem por isso essa 
nação a considera causa de dissolução de matrimó
nio, porque coloca, acima de tudo, a confiança na 
profilaxia, limitada ao isolamento mitigado do le
proso. Permite mesmo o casamento de leprosos, 
afastando do contágio familiar os filhos desde o seu. 
nascimento. 

Estas medidas norueguesas teem sido suficien
tes para diminuir a progressão do flagelo; o recen
seamento em 1856 acusava 2833 doentes e em 1907 
o número era de 438 (!). Servindo-nos de modelo a 
organização norueguesa da luta anti-leprosa, deve
mos excluir das causas de divórcio a lepra. 

(') Courmont. 
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A existência da doença contagiosa incurável 
como causa de divórcio, na legislação portuguesa, 
significa que não há esperança nas individuais pres

crições profiláticas da Medicina ou que — e esta é a 
pura verdade — o Estado não possue, por descuido, 
uma organização sanitária de intensa profilaxia, o 
suficiente para eliminar tal causa de divórcio. 

As aberrações sexuais, originadas por uma 
doença incurável, sejam quais forem, constituem 
sempre injúria grave de que o doente é responsá

vel porque as comete em plena consciência. 

Em resumo, vemos que: 

— De todas as doenças contagiosas apenas a sífilis, 
adquirida em plena vida matrimonial ou exis

tindo antes do casamento mas oculta, é causa 
de divórcio entrando no n.° 1, 2 ou 4 do art. 
4.° da lei portuguesa. 

—As aberrações sexuais estão sempre dentro do n.° 
4 do mesmo artigo. 

—Sendo assim, o n.° 10 do art. 4.° da lei do divór

cio portuguesa não deve existir. 



V PARTE 

CONCLUSÕES 

Pelo que nos diz a história e principalmente as 
estatísticas, o divórcio é uma instituição de deca
dência social que é preciso suster. Num país onde 
êle existe, é natural que os casamentos se façam 
menos ponderadamente, o que dá origem às uniões 
mais desastradas. 

Admitindo-o, porém, como castigo das faltas 
praticadas por um dos cônjuges, devemos procurar 
diminuir-lhe a frequência, proibindo o cônjuge réu 
de- realizar novo consórcio, especialmente no caso 
de adultério. ' 

Tendo origem o divórcio numa falta, por mo
tivo de ser doente um indivíduo, afectado de alie
nação mental, não pode ser por êle abrangido; e 
não podemos afirmar moral, jurídica e, no momento 
actual, scientíficamente que deva estar sujeito ao di
vórcio propriamente por causa de loucura. O mais 
forte argumento médico, a invocar a seu favor, era 
a tara dos descendentes, se se demonstrasse, que a 

« 



procriação é mais limitada fora do casamento, nos 
alienados. 

Diznos Régis: «Sou, em princípio, hostil à ideia 
do divórcio nos casos de loucura confirmada. Creio 
que se devia estudar o problema e prever a possi

bilidade do divórcio nos casos em que as perturba

ções psíquicas não são muito acentuadas para trans

formar as sevícias e injúrias em actos absolutamente 
patológicos e para permitir assegurar, por um inter

namento obrigatório e suficiente, a segurança do

cônjuge». 
Diznos Magnan: «O alienado é um doente; 

tem direito, da parte do seu cônjuge, ao dever de 
assistência; não é o momento de romper a ligação

conjugal ». 
Diznos Ballaud: «A doença esperanos todos

os dias. Se se admite o divórcio por causa dela, 
(referese à loucura), não há razão de o recusar para 
todos os casos semelhantes. Por consequência todo 
o enfermo, ferido ou doente crónico, poderia ser 
lançado aí, como um utensílio fora de uso e aban

donado à sua miserável sorte». 
Em 1905, os alienistas franceses apresenta

ram à Sociedade de Medicina Legal a declara

ção que «não é possível clinicamente dizer que 
não há alienados incuráveis. Porém, no decurso da 
alienação mental crónica, como no decurso de todas 
as doenças crónicas, não há para o médico critério 
absoluto de incurabilidade, senão nos últimos pe

ríodos». .'•■' 
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A Sociedade aceitou a declaração dos psiquia
tras e Jacomy apresentou (') a seguinte proposta que 
foi unanimemente aprovada: "No estado actual da 
sciência médica a incurabilidade definitiva da alie
nação não pode ser afirmada senão nos últimos pe
ríodos da doença e, por consequência, em casos 
muito raros para justificar uma modificação da le
gislação actual sobre o divórcio (francesa)" que nós 
nos atrevemos a adaptar:... para justificar a exis
tência da loucura como causa de divórcio. 

A doença contagiosa, como causa de divórcio, 
constitue um verdadeiro crime, quando não é con
sequência de uma falta aos deveres matrimoniais, 
como na sífilis adquirida depois do casamento. Mo
ralmente, despreza-se, no momento mais preciso, 
aquele que necessita do auxílio, cuidados e carinhos 
do cônjuge são; juridicamente, rouba-se ao cônjuge 
doente os direitos que êle adquiriu pelo casamento; 
scientíficamente, adentro do domínio médico e so
cial, é uma medida que pouco ou nada produz de 
profilaxia e de defeza; ambas sofrem a sua derro
cada enquanto o doente viver, porque o contágio 
não deixa de existir depois de pronunciado o divór
cio por causa duma doença contagiosa. E acredita-

(1) Sessão de 19 de Junho de 1905 —Oranjux. 
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mos até que esse contágio é muito maior porque o 
cônjuge réu (!), abandonado e repudiado,, desleixar-
-se-há completamente e mais poderá disseminar o 
seu padecimento. A profilaxia e a defeza social nada 
lucram, portanto ; pelo contrário, perdem. 

O art. 27.° da lei do divórcio portuguesa diz: 

«O cônjuge que der causa ao divórcio 
perderá todos os benefícios que haja rece
bido, ou haja de receber, do outro cônjuge, 
quer lhe tenham sido estipulados em con
tracto antenupcial, quer assegurados poste
riormente. Pelo contrário, o cônjuge inocente 
conserva todos os benefícios que lhe tenham 
sido assegurados pelo cônjuge culpado, ainda 
que tais benefícios fossem estipulados com a 
cláusula de reciprocidade. 

É flagrante o exagero deste artigo! Devemos 
considerar como excepções as causas n.os 7 e 10, 
desde que existam. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

Á lei do divórcio portuguesa não presidiu o 
espírito médico que não a deixaria decretar tal qual 
está. É preciso eliminar-lhe os erros jurídicos e os 
erros médicos que contém, para fugir a complica
ções futuras que muito podem prejudicar a perso
nalidade e a responsabilidade médicas. Estes, porém, 
podem desaparecer na prática, se o médico, cum
prindo um dever profissional, social e moral, não 
afirmar, em absoluto, o prognóstico como a lei 
exige. 

Sendo o casamento a mais bela das concepções 
humanas e a base da Família e da Sociedade, é 
necessário mantê-lo e engrandecê-lo cada vez mais. 
Posto de parte todo o partidarismo sobre o assunto, 
se reconhecemos que na lei do divórcio portuguesa 
há erros que felizmente podem ser eliminados no 
interesse de todos nós, não hesitemos em destruí-los 
da melhor forma; ainda estamos a tempo! 

Pode-se imprimir. 

Alfredo de Magalhães 

DIRECTOR. 

I Visto. 

Lourenço Gomes 

PRESIDENTE. 



BIBLIOGRAFIA 

Le mariage, la séparation et le divorce — TISSOT. 
La question du divorce — ALEXANDRE DUMAS. 
Le divorce — NAQUET. 
Le divorce — LÉCRIVAIN. 
Le divorce — BOURGET. 
Le mariage — MORACHE. 
Família e divórcio — SAMPAIO E MELO. 
Casamento Civil — SANTOS CARNEIRO. 
Divorçons — SARDOU ET NAJAC. 

Per Ia polemica sul divorzio — MORSELLI. 
Elementos de Psiquiatria—JÚLIO DE MATOS. 
Précis de Psychiatrie — E. RÉOIS.' 
Médecine Légale — VIBERT. 
Médecine Légale — LACASSAONE ET MARTIN. 
Le divorce des aliénés — LUCIEN ORAUX. 
Gazette Médicale de Paris —1911. 

La jurisprudence des tribunaux en matière de divorce et 
d'aliénation (Commentaires cliniques et médico-légaux) 



88 

— JUQUELIER ET FiLLASSiER (Annales Médico-Psycholo-. 
giques, n.° 1, 1911). 

Divorce et aliénation mentale—JUQUELIER ET FILASSIER 
(An. Méd.-Psyc., n.os 2 e 3, 1911). 

Divorce pour cause d'aliénation mentale d'après la juris
prudence allemande—TRÉNEL (An. Méd.-Psyc, n.o 5„ 
1911). 

Folie et divorce —RÉGIS (An. Méd.-Psyc, n.° 3, 1911). 
Á propos du divorce pour cause d'aliénation mentale — 

A. PRINCE (An. Méd.-Psyc, n.° 4, 1923). 
Annales de Hygiène Publique et de Médecine Légale. 

Séance du 19 juin 1905 dans la Société de Médecine Légale 
QRANJUX. 

Le divorce des aliénés en Alsace et Lorraine — EUGÈNE 
QELMA (An. de Hyg. Pub. et de Méd. Légale — 1920). 

Hérédité dans la paralisie générale — L'Encéphale, 1906. 
Prostitution et dégénérescence—LAURENT (An. Méd.-Psyc.,, 

1899). 
Traité philosofique et physiologique de l'hérédité natu

relle — LUCAS. * .. . 
Bactéreologie —KOLLE ET HETSCH. 
Hygiène — COURMONT. 
Vida sexual — EGAS MONIZ. 

A prostituição em Portugal — ANGELO DA FONSECA. 
Le crime et la société — MAXWELL. 
La question de la population — LEROY-BEAULIEU. 
História Universal — GUILHERME ONCKEN., 
A Bíblia Sagrada. 
Dictionaire de Théologie —ABBÉ BERGIER. 

La grande encyclopédie. 



89' 

Enciclopédia universal ilustrada. 
Censo da população de Portugal—1900, 1911 e 1920. 
Estatísticas demográficas. Movimento fisiológico da po

pulação (por anos e quinquénios) de 1909 a 1919 — Minis
tério das Finanças. 

Movimento fisiológico da população em Portugal — 1913. 
a 1918 — Instituto Central de Higiene. 

Estatísticas demográfico-sanitárias de Lisboa e Porto,, 
desde 1913 — Instituto Central de Higiene. 

Anuário estatístico de Portugal — desde 1900 
Código Penal. 
Código do Processo Civil. 
Código Civil. 
Lei do divórcio. Decreto de 3 de Novembro de 1910. 



INDICE 

DEDICATÓRIAS 5 

PREFÁCIO 13 

DEFINIÇÕES. 15 
I PARTE — História e evolução do divórcio . . . . 17 

II PARTE — O divórcio na actualidade 41 

III PARTE — A loucura como causa de divórcio . . . 49 
IV PARTE — Doenças contagiosas e aberrações sexuais 

como causas de divórcio . . . . . . 75 
V PARTE — Conclusões 81 

BIBLIOGRAFIA . 87 



ERRATAS 

Contra nossa vontade alguns 
erros escaparam à revisão. 
Não queremos, porém, dei
xar passar os que se nos 
afiguram de maior valor. 
Assim, na primeira página 
de dedicatórias escrevemos : 
pelo vosso esforço e pelo 
muito que vos devo, que 
infelizmente saiu deturpado; 
na página 36, linha 13, em 
vez de quad escrevemos 
quoad. Outros erros que 
existem, porque facilmente 
serão reconhecidos, não me
recem referência. 
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