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A matéria não deixa de ser um tanto escabrósa, mas nem por isso destituída de interesse por 
todas as camadas sociais. Compreende-se que o nosso parti pri em assunto transcendental, 
prende-se à razão de nosso ofício. Assim abordamos tão palpitante questão, porque alguma 
coisa nos afére um contato permanente e longo de observância às disposições do Registro Civil 
das Pessoas Naturais. Vem daí o motivo que, nos leva a esta simples e despretensiosa 
explanação e que a fazemos concientemente, com a melhor das intenções. O desquite, tal 
como nô-lo oferece o art. 315 do Código Civil, não consulta em absoluto o interesse dos 
desquitados. É um ato que não consubstancia com perfeição a vida civil de conjuges que ficam 
presos a um vinculo por todos os motivos indesejável. Porque é um remédio que atenua e não 
resolve a situação de uma maneira completa. É um ato para se completar. Semelha-se bem a 
um esparadrapo que acalenta a parte ofendida do paciente mas não tem a virtude de curar. 
Muito se tem falado e escrito sobre o magno problema, porém o curso das águas ninguém fê-
lo mudar até agora. 0 professor Alencar Piedade, foi sóbrio e clarividente quando em 1943, 
expôs sua tese sobre o divórcio, no Congresso Jurídico realizado no Rio de Janeiro. Foi, 
precisamente, perante os corifeus da Jurisprudência Pátria que o abalisado catedrático de 
Direito debateu, com abundância de argumentação sadia, a grande necessidade da adoção do 
divórcio no Brasil. Ele definiu com precisão clara e insofismável a tese que brilhantemente 
defendeu em plenário de um certame jurídico. Falou de catédra, de consciência e com o 
destemor dos grandes pensadores. É evidente que os burladores da lei, se aferrariam aos seus 
malévolos intuitos. Mas foi para os transgressores que se criaram os meios coercetivos de 
punição. O Brasil possui uma pleidade de juristas, cujo renome ultrapassa as fronteiras da 
Pátria, capazes, portanto, de coordenar uma instituição amoldada às exigências de nossos 
costumes e na, conformidade do pronunciamento da Justiça. Também deve se ter em conta a 
condição étnica de cada povo. A frivolidade conjugal que impera em determinados núcleos 
alienígenas, não se dá no Brasil. Por esse motivo, graças a Deus, os infortúnios, conjugais são 
em número relativamente pequeno, em confronto com os felizes esponsais. É a razão porque 
os casais infelizes recorrem, às vezes, ao homicídio, pelo motivo de não encontrarem a solução 
desejada para a quebra do vínculo que os prenderam numa hora tão infeliz. Ainda não há 
muito tempo, encontramos na seção de anúncios de o "Estado de S. Paulo", este simples mas 
bem eloquente anúncio: "Novo Casamento de Desquitados. Realiza-se na Bolívia, sem a 
presença dos nubentes. Rapidez es seriedade. Melhores informações, etc." Os nossos 
desquitados recorriam ao Uruguai e ao México, para de divorciarem, agora podem, também, 
recorrer à Bolívia. Está certo isso? Objetivaremos que não. Não seria melhor que de uma vez 
para sempre resolvêssemos esse intrincado problema na nossa própria casa? É uma questão 
de estudo e sobretudo de consciência. 


