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Orientação para elaborar o Libelo. 
Numa causa de Declaração de Nulidade Matrimonial: 

 
 
O LIBELO, na prática, é uma carta que a pessoa interessada na possível declaração de nulidade 
de seu casamento deve direcionar: 
 
-  Ao Bispo Diocesano, ou em caso de vacância direto ao Presidente do Tribunal Eclesiástico 
Interdiocesano de Curitiba. 
 
 
Como deve ser apresentado: 
 
- Digitado em papel A4 
- Conter os dados pessoais do requerente ou demandante; nome completo, data e local de 
nascimento, endereço completo, telefone/celular. 
- Conter os dados da outra pessoa (parte demandada), se não souber onde reside, informar o 
endereço dos pais, ou declara no libelo que o endereço da outra parte e desconhecido. (Favor 
conferir o endereço se está correto para não atrasar o processo quando se envia 
correspondências). 
- Data e Igreja onde o casamento foi celebrado; 
- Conter data e assinatura do requerente. 
 
 
Conteúdo do Libelo: 
 
O libelo ou carta acusatória do casamento, deve ser de modo resumido e claro com os principais 
fatos segundo os quais a pessoa interessada acha que seu casamento foi nulo. 
 

1- Desde quando se conheceram ou começaram a namorar? 
2- Como foi o tempo de noivado? Havia crises, separações, brigas? 
3- Tempo de casamento até a data da separação: Como foi a vida conjugal? Quais as 

dificuldades? 
4- Se, depois da separação, houve algum fato notável, também pode e até deve ser referido. 

 
Em uma folha anexa digitar os nomes corretos das testemunhas, com endereço e telefones. 
(Pessoas que conviveram com o casal e que conhecem os fatos, podendo ser pais, irmãos, 
parentes, amigos...). Indicar ao menos 5 testemunhas. Não é necessário ultrapassar seis. 
 
Documentos: 
 
 
- Certidão do casamento no religioso 
- Fotocópia do Processo de Habilitação do casamento no religioso, fotocópia da certidão de batismo 
de ambas as partes (caso seja difícil, deve ter uma cópia dentro do Processo de Habilitação do 
Matrimônio na secretaria da Paróquia) 
- Fotocópia da homologação do divórcio ou separação. 
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