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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO LIBELO 
 

- Como, quando e onde conheceu a parte demandada? 
- Como, quando e onde iniciou o namoro? Quanto tempo durou só o namoro? Como foi o tempo do 
namoro: havia brigas e desentendimentos e por que? Houve intimidade, gravidez, chegou a 
desmanchar o namoro? Quantas vezes e por quanto tempo? Quem procurava a reconciliação e por 
que? 
- Como, quando e iniciou o noivado? Quanto tempo durou o noivado? Como foi o tempo do 
noivado: havia brigas e desentendimentos e por que? Houve intimidade, gravidez, chegou a 
desmanchar o noivado? Quantas vezes e por quanto tempo? Quem procurava a reconciliação e por 
que? Se havia brigas no tempo de noivado por que chegaram então ao casamento? 
 
 

MATRIMÔNIO 
 

- Ambos foram livremente para o matrimônio, alguém ou circunstâncias os obrigou ao matrimônio 
(quem, qual circunstância)? 
- Como foi o dia do matrimônio, tudo correu normal na no religioso e civil, e na festa que se seguiu? 
Notou alguma coisa no dia do casamento que levasse a duvidar do feliz êxito do mesmo? 
 
 

VIDA MATRIMONIAL 
 
- Houve lua de mel, onde e por quanto tempo? O matrimônio foi consumado? Houve dificuldades? 
Quais? 
-Quando surgiram os primeiros problemas do casal? Eles já existiam anteriormente ao matrimônio? 
- Relato dos principais fatos que prejudicaram o relacionamento do casal e levaram o matrimônio a 
um final trágico. 
- Algum problema psíquico ou mental prejudicou o relacionamento, este problema era anterior ao 
casamento? 
- Houve infidelidade conjugal: de quem, antes, durante ou depois do casamento? 
- Tiveram filhos, quantos, se não por que? As partes assumiram as suas obrigações de casados 
com referência ao lar, ao outro cônjuge e aos filhos? 
-Amavam-se de verdade? Com que tipo de amor? Amavam-se com amor marital capaz de 
fundamentar o matrimônio? Quando descobriram que não havia mais amor entre ambos? 
- Quanto tempo durou a vida conjugal? 
 
 

SEPARAÇÃO 
- De quem foi a iniciativa da separação e qual o verdadeiro motivo dessa separação? 
- Houve tentativa de reconciliação, de quem, qual o seu resultado? 
- Com quem vivem hoje as partes? 
- Qual o motivo e o que espera introduzindo este processo no foro eclesiástico? 
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