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Quando estiver tudo pronto, ligar para 4583-7474 Ramal 7510 ou enviar 

WhatsApp (11) 4583-7472 e agendar horário para entrega dos documentos.  
 
Trazer o depoimento e o rol de testemunhas em um pendrive.  

 
Primeira Parte: 
1. RG ou CNH de Ambas as Partes; 
2. Certidão de Batismo de Ambas as Partes; 
3. Processículo Matrimonial (onde os noivos fizeram o processo de casamento); 
4. Certidão de Casamento Religioso; 
5. Certidão de Casamento Civil do Divórcio ou Certidão Casamento Civil atual; 
6. Laudos Periciais (se houver) da Área da Psiquiatria; 
7. Outros documentos que possam interessar ao Processo (ex.: Boletim de 
Ocorrência). 
 
Obs.: todo documento pedido deverá ser apresentado em 2 cópias simples. 
 
Segunda Parte: 
Dados do DEMANDANTE (QUEM PEDE A AÇÃO) e do DEMANDADO 
(QUEM RESPONDE AO TRIBUNAL) 
Os dados devem seguir o esquema em anexo. Todas as perguntas devem ser 
respondidas. Deve-se evitar monossílabos como “sim”, “não”. As respostas 
respondidas desta maneira podem prejudicar o requerente.  
Fazer no computador e imprimir em 2 cópias simples.  
 
Terceira Parte: 
Rol de Testemunhas: 3 a 5 pessoas que melhor conheçam todos os fatos descritos pelo 
(a) demandante. Podem ser parentes próximos.  
Apresentar nome completo, endereço completo (CEP faz parte do endereço), 
telefone e e-mail.   
Fazer no computador e imprimir em 2 cópias simples.  
 
Quarta Parte: 
Custas Processuais: 03 (três) salários mínimos vigentes, a serem pagos no decorrer do 
processo. Quanto a forma de pagamento, deverá ser combinado com o Vigário 
Judicial. Qualquer eventualidade sobre a questão financeira, esclarecer com o Vigário 
Judicial. 
 
 
 
 



 

Tribunal Diocesano de Jundiaí 
Roteiro para exposição do caso 

(Duas cópias e trazer gravado em pendrive) 
 
1. Parte Demandante 

1. Nome. Filiação. Data e lugar do nascimento. 
2. Qual a sua religião? Pratica-a? Onde foi batizado? 
3. Grau de instrução. Qual a sua profissão? 
4. Endereço completo. Telefone. E-mail pessoal. 
5. Data do matrimônio religioso e civil: indicar a Igreja e a cidade. 
6. Como é a sua família? Tem um bom relacionamento com ela? 
7. Conhece pessoalmente algum sacerdote? 

 
2. Parte Demandada “Ex-Esposo (a)” 

1. Nome. Filiação. Data e lugar do nascimento. 
2. Qual a sua religião? Pratica-a? Onde foi batizado? 
3. Grau de instrução. Qual a sua profissão? 
4. Endereço completo. Telefone. E-mail pessoal. 
5. Como é a sua família? Tem um bom relacionamento com ela? 
6. Conhece pessoalmente algum sacerdote?   

 

I - PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÔNIO 
 
DO NAMORO 
- Como, quando e onde conheceu a parte demandada? Como e quando iniciou o 

namoro com ela (e)?  
- Como foi esse tempo? Comente detalhadamente se houve brigas e 

desentendimentos, e o porquê?  
- Se chegou a desmanchar o namoro, quantas vezes e por quanto tempo? Quem 

procurava a reconciliação e porquê? 
- Houve intimidade sexual? Resultou em gravidez?  
- As famílias das partes estavam de acordo com o namoro? Quanto tempo durou o 

namoro? 
 

DO NOIVADO 
- Como, quando e onde iniciou o noivado? Quem tomou a iniciativa e em que 

circunstância? Quanto tempo durou o noivado? 
- Como foi esse tempo? Comente detalhadamente se houve brigas e discussões, o por 

quê? 
- Houve intimidade sexual e resultou em gravidez? 
- Chegou a desmanchar o noivado, quantas vezes e por quanto tempo, quem procurava a 

reconciliação e por que? 
- Se havia brigas e conflitos na época do noivado, por que chegaram então ao 

casamento? 

 



 

II - CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO 
- Comente se as partes foram livremente para o casamento (especificar se alguém ou 

alguma circunstância obrigou-as a tomar a decisão). Quem e qual circunstância?  
- Como foi o dia do casamento: tudo correu normal na celebração religiosa e na 

cerimônia de contrato civil?  
- Comente se houve e como se seguiu a festa do casamento?  
- Notou algum fato no dia do casamento que levasse a duvidar da felicidade entre as 

partes? 

 

III - VIDA MATRIMONIAL 
- Houve lua de mel e quanto tempo durou? Correu tudo bem, sem problemas? Comente 

detalhadamente se o casamento foi consumado, isto é, mantiveram relação sexual 
completa. Caso houve dificuldades, quais? 

- Quando surgiram os primeiros problemas do casal? Eles já existiam anteriormente ao 
casamento? 

- Relate detalhadamente os principais fatos que prejudicaram o relacionamento do casal 
e levaram o casamento a um final indesejado? 

- Algum problema emocional, psicológico ou psíquico prejudicou o relacionamento 
matrimonial das partes? Quais? Como esse problema se manifestou? Em que período? 
Existia estes problemas antes do casamento? 

- Houve infidelidade conjugal? Por parte de quem? Antes, durante ou depois do 
casamento? 

- Tiveram filhos? Quantos? Se não, porquê? As partes assumiram as suas obrigações 
matrimoniais com referencia ao lar, ao outro cônjuge e aos filhos? 

- As partes se amavam com amor marital capaz de fundamentar o matrimônio? Ou outro 
tipo? Qual? Quando descobriram que não havia mais amor entre eles? 

- Quanto tempo durou a vida conjugal? 

 

IV - SEPARAÇÃO 
- Comente detalhadamente de quem partiu a iniciativa de separação e qual o verdadeiro 

motivo.  
- Houve tentativa de reconciliação? Da parte de quem? Qual foi o resultado? 
- Com quem vivem as partes hoje? 
- Se tiveram filhos, com quem vivem atualmente e quem os sustenta? 
- Qual o motivo e o que espera introduzindo esta Ação de Declaração de Nulidade de 

seu Matrimônio em um Tribunal Eclesiástico? 
 

 
 
 

Colocar o nome por extenso e assinatura da parte demandante. 


	Tribunal Diocesano de Jundiaí
	Tribunal Diocesano de Jundiaí

