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Correição Parcial - Rqte. Dr. 3.º Curador de Casamentos - Reqdo. MM. Juiz de Direito em 
exercício na 5.ª Vara da Família e Sucessões. - ACÓRDÃO Julgaram improcedente o pedido de 
correição parcial. "Vistos, relatados e discutidos estes autos de correição parcial n. 78.613, da 
comarca de S. Paulo, em que é requerente o Dr. 3.º Curador de Casamentos, sendo requerido 
o Dr. Juiz de Direito em exercício na 5.ª Vara da Família e Sucessões da Capital: ACORDAM, em 
sessão do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, julgar improcedente o 
pedido, por estar a decisão do magistrado de acordo, com o direito. Bem acentua o seu 
prolator que de nenhum modo se pode restringir o direito natural que, à falta de impedimento 
expresso, têm o homem e a mulher de se unirem pelo matrimônio. Se o requerente varão 
ainda não tem legalizada a sua situação definitiva no país, força é convir que, de acordo com a 
lei, tal anomalia só sujeita o mencionado requerente aos efeitos da multa e prisão. Nem o 
recurso ao Juiz Corregedor foi interposto fora do prazo legal, como demonstrou o magistrado. 
Custas na forma da lei. S. Paulo, 30 de Outubro de 1956. - (aa) - Amorim Lima, presidente. J. M. 
Gonzaga, vice-presidente, e Pinto do Amaral, corregedor geral da justiça e relator. 

NADA MAIS se continha em dito Acórdão para aqui bem e fielmente transcrito do que dá fé. - 
São Paulo, vinte e três (23) de Abril de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957). EU, Mario 
Augusto Fernandes Panfidos, Chefe da Seção de Expediente do Gabinete da Presidência e do 
Conselho Superior da Magistratura, datilografei e conferi a presente certidão. - EU, Alberto 
Cunha subsecretário do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo, pelo Secretário, subscrevi. 


