
PRESIDÊNCIA 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Proc. n. 37.069 (G-3381) - Novo Horizonte - Correição parcial requerida pelo Dr. promotor 
publico da comarca e/ despacho do Dr. juiz de direito da comarca. 

ACÓRDÃO 

Julgaram improcedente o pedido. 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura, vistos, relatados e discutidos estes autos de 
correição parcial da comarca de Novo Horizonte, em que é requerente o promotor público, 
julgar improcedente o pedido, por não ter havido erro ou abuso a que alude o artigo 25 do 
decreto n. 14.234, de 16 de outubro de 1944. 

1. - Reclama o representante do Ministério Público contra o ato do juiz que tomou em 
consideração o pedido de Pedro Dias dos Santos no sentido de ser autorizado seu casamento 
com a menor de quinze anos Clarice Bueno da Cunha, por defeito de idade, a fim de evitar 
imposição de pena criminal, nos termos do artigo 214 do Código Civil. 

Entende o Dr. promotor público que o ofensor, já denunciado pelo crime previsto no artigo 
213 do Código Penal, não tem qualidade para formular o pedido, que somente cabia tal direito 
à vitima, por si, ou representada ou assistida por seu representante legal. 

2. - Verifica-se, entretanto, dos autos e informações do juiz, que o casamento já se realizou, 
com aprazimento dos interessados e parecer favorável do representante do Ministério Público. 
Daí a conclusão de que se erro houvera por parte do magistrado, de modo a ter causado 
tumulto processual, já estaria fora de apreciação no sentido de ser emendado. 

Entretanto, não há dúvida de que, em casos como o subjúdice, é o ofensor diretamente 
interessado e deve o mesmo ter a iniciativa do pedido, uma vez que, por lei, tem obrigação de 
casar com a ofendida, segundo o ensinamento do Conselheiro Lafayette. 

(Pareceres, v. 1.º p. 306). 

E assim se tem praticado conforme se vê em "O Estado Civil" de Galdino Siqueira, onde na 
página 343, apresenta até modelo de petição dirigida ao juiz pelo contraente culpado O ato do 
juiz está perfeitamente justificado. sem custas. 

São Paulo, 22 de agosto de 1952. 

(aa.) Meirelles dos Santos, pte. e relator. 

J. C. de Azevedo Marques, vice-presidente. 

Márcio Munhós, Corregedor geral da Justiça. 
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