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TRIBUNAL METROPOLITANO 
ARQUIDIOCESE DE BOSTON  

  

 

Caro Senhor, Cara Senhora: 

Se você estiver lendo esta carta, eu espero que já tenha tido um encontro com o seu 
Orientador/Patrocinador/Sponsor (Padre, Diácono ou  Agente Pastoral  autorizado) e juntos 
tenham conversado sobre o seu caso,  e sobre o que significa solicitar a nulação  do seu 
casamento por parte da Igreja Católica.   
 
Você deve saber que existem diferentes tipos de processos. Alguns deles estão 
reservados ao Papa que é o único que pode dissolver um casamento. Outros podem ser 
determinados pelo Bispo ou pelo Tribunal. Até recentemente, a maioria dos processos 
não reservados ao Papa foram tratados através de procedimentos ordinários no 
Tribunal. Sua Santidade o Papa Francisco, em 8 de Dezembro de 2015, promulgou o 
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, que introduziu novas normas nos processos 
matrimoniais canônicos.  Um processo mais breve, ou abreviado, foi  assim, criado 
para avaliar os casos de nulidade matrimonial aplicável às histórias de casamento, 
onde, dada a evidência dos fatos, a existência visível de um grau de invalidez tornase 
clara e obvia de acordo com o Derecho Canônico. Este é um processo simple em 
comparação com o Processo Ordinário, mas o mesmo não deve ser utilizado solo 
porque as pessoas querem planejar um casamento,  ou os fatos parecem facilmente 
testáveis.   

Fale com o seu orientador (patrocinador ou sponsor) para ver se o seu caso poderia ser 
tratado por meio do processo breve ou deve ser tratado por meio do processo 
ordinário. Por favor, note que o processo breve só pode ser utilizado se as seguintes 
condições existirem: 

a) A razão (causa) da nulidade do matrimônio parece ser clara e óbvia de acordo 
com o Direito Canônico (por exemplo, um casamento celebrado apenas para se 
obter um status imigratório; um curto casamento de poucos meses em que uma 
parte voluntariamente exclui um elemento essencial como a fidelidade, 
permanência, etc.; uma união que foi introduzida à força pela existência de 
uma gravidez, ou medo, etc. 
  

b) A outra parte (ex-cônjuge) do casamento (chamado ‘demandado’ ou 
‘requerido’) deve ter acesso ao pedido (Libellus) e entender que através desta 
petição solicita-se que o casamento contraído por ambos pode ser declarado 
nulo. O ex-cônjuge deve assinar o pedido formal afirmando que ele / ela 
concorda com as opiniões expressas no mesmo, ou pelo menos não se opõe para 
o pedido. 
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c) Os fatos da história conjugal, que dão origem a graus de invalidade e que 

podem ser tratadas pelo processo abreviado devem ser 
reforçadas/corroboradas por testemunha adequada e/ou documentos 
autênticos. 

Se estas três condições não estão presentes, o processo abreviado não pode ser aplicado e o 
caso deveria ser julgado no processo comum ordinário. Note-se que, apresentar um pedido 
para que o caso ser julgado em processo breve sem estas três condições, levará a uma perda 
de tempo desde que o pedido será devolvido para que ele seja novamente apresentado como 
um processo comum ordinário. Portanto, a utilização do formulário para um processo 
abreviado deve ocorrer apenas se você e seu orientador/patrocinador (padre, diácono ou 
agente pastoral certificado) está confiante de que o caso pode qualificar-se para este 
processo já que tem todas as condições enumeradas acima. Caso contrário, você deve 
procurar ajuda de seu orientador/patrocinador para preencher o formulário de um processo 
regular ordinário; neste processo, as novas disposições também têm facilitado diferentes 
procedimentos, dando mais agilidade para sua comprovação. Note-se que o Tribunal vai tomar 
a decisão final sobre se o caso se qualifica para o processo abreviado. Se o seu caso não 
preenche os requisitos para esse processo, ele vai ser tratado em procedimento ordinário. 
  
Portanto, se você e seu patrocinador acharem que o seu caso se qualifica para o processo 
breve, reconhecendo a existência dos três itens descritos acima, por favor proceda com esta 
solicitação para o estudo do Tribunal. 
 
Cordialmente em Cristo, 
 
Vigário Judicial do Tribunal Metropolitano 
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PARTE I: INFORMAÇÃO PARA ESTUDO 

 
DATOS DO SOLICITANTE 
 
 
Sobrenome /s   Nome/s   Se for mulher, sobrenome de solteira 
 
_________________________________________________________________________________ 
 Endereço    
_________________________________________________________________________________ 
 Cidade                                  Estado                               Código Postal 
 
Se souber, qual  é a diocese a  que pertence este endereço? _____________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Telefone residencial   Telefone Celular   Telefone do  Trabalho 
 
Em qual  número prefere ser contatado/a?       Casa___    Trabalho___ Celular____ 
Onde podemos deixar um recado confidencial? Casa___    Trabalho___ Celular____ 
 
Dia e lugar de seu nascimento:______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
 
Lugar, nome  e  endereço da  paróquia de seu batismo__________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
**Se você foi batizado fora dos  Estados Unidos favor apresentar uma copia de seu 
Batistério junto com a esta aplicação.  
 
Religião que você praticava  na época de seu casamento: _____________________ 
Religião que você practica atualmente:                       _____________________ 
 
Atualmente está você participando do Rito de Iniciação Cristã para Adultos? (RCIA)?   
SIM _____  NÃO_____ 
 
O  matrimonio que vai  ser estudado é o  primeiro para você? (civil ou religioso)   
SIM _____    NÃO____ 
 

Se não, denuncie os matrimonios civis ou religiosos celebrados anteriormente:  
    __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
           __________________________________________________________________________  
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DADOS DO REQUERIDO (A OUTRA PARTE)  
 
(Esta seção DEVE ser devidamente concluída corretamente para prosseguir com este 
processo) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 Sobrenome /s   Nome/s             Se é mulher, sobrenome de solteira 
 
_______________________________________________________________________________  
 Endereço    
_______________________________________________________________________________ 
 Cidade                                  Estado                               Código Postal 
 
Se souber, qual  é a diocese a  que pertence este endereço?     _________________________    
 
Por favor, providencie  os números de telefones desta pessoa: 
____________________ ____________________  __________________________ 
Telefone de casa  Telefone Celular        Telefone de Trabalho  
  
Em qual número ele/ela preferem ser contatado/a?                   Casa Trabalho Celular 
Onde podemos deixar a ele/ela uma mensagem confidencial?     Casa Trabalho Celular 
  
Dia e lugar de nascimento:__________________________________________________________  
 
Dia, lugar, nome e endereço da paroquia de batismo:___________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
  **Por favor, forneça  informações a  respeito do batismo da outra parte. 
 
Religião que praticava a otra parte na data do casamento:      
 
Religião  que ele/ela pratica atualmente:                   
 
Este é o primeiro matrimonio para a outra parte que  será estudado ?     SIM            NÃO 

 
Se não, denuncie os matrimonios civis ou religiosos celebrados anteriormente: 

    ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
 
RESPEITO DO MATRIMÔNIO EM ESTUDO 
 
Assinale todas as opções que se aplicam: 
¨ O casamento foi celebrado na Arquidiocese de Boston; 
¨ O/a solicitante atualmente mora na Arquidiocese de Boston; 
¨ O/a requerido/a atualmente mora na Arquidiocese de Boston.  
¨ As testemunhas essenciais para provar este caso residem na Arquidiocese de Boston. 
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Data do matrimônio:.____________________   
 
Lugar da celebração do matrimônio (Nome / Endereço Igreja):__________________________ 
____________________________________________________________________________ 
** Se você se casou em uma Igreja Católica nos Estados Unidos, salvo alguma excessão, você não debe 
apresentar o certificado de casmamento já que o Tribunal procurará uma cópia do mesmo.No entanto, se 
forem casados civilmente ou alguma outra tradicao religiosa, é necessário apresentar uma cópia da 
certidão de casamento. Se o casamento foi celebrado pela Igreja Católica em outro país, você debe fornecer 
uma cópia da certidão de casamento e batistério; se possivel, apresente uma cópia completa de seu 
expediente matrimonial(ata do matrimônio juntamente com a investigação preliminar realizada antes de 
contrair matrimônio onde foram anexados os batistérios de ambas as partes).  
 
Você foi casado por (marque uma opção): 
¨ Um bispo Católico, um padre ou um diácono; 
¨ Um ministro ou oficial de qualquer outra religião. Qual? _______________ 
¨ Um Juiz de paz, oficial civil, etc. 
 
Se o/a solicitante e o/a requerido/a são Católicos e se casaram fora da Igreja Católica sem 
a devida autorização da mesma, esse matrimônio foi mais tarde celebrado (validado) em uma 
Igreja Católica? 
         SIM ___         NÃO ___ 
 

Se sim, por favor diga a data e o lugar onde a celebração (validação) foi efetuada: 
 
Data: _______________  
Nome / endereço Igreja:______________________________________________________   
___________________________________________________________________________ 

 
Idade no momento do casamento (o validação):  Solicitante: ___ Requerido: ___ 
  
Quanto tempo durou  o matrimônio? __________________  
Data em que deixaram de conviver juntos: ___________________________  
 
Quem  iniciou o  divórcio? Solicitante ____ Requerido ____ Ambos _____ 
 
Data e local onde o divórcio foi dado:________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
**Você debe fornecer ao Tribunalo decreto final do divórcio.(Se o mesmo foi concedido no Estado de 
Massachusetts, o documento se chama Cerificado de Divórcio Absoluto). Se você não possue uma cópia da 
sentença final do divórcio no Tribunal debe providenciar para que o mesmo seja concedido.NÃO SE 
ACEITARÁ NENHUM CASO SE AS PARTES NÃO APRESENTAREM A SENTENÇA OU  DECRETO FINAL DE DIVÓRCIO. 
 
 
Foi  presentado anteriormente a um outro Tribunal esta mesma solicitação?   
      SIM _____     NÃO _____ 
 
      Se sim, onde e quando foi apresentada? ________________________________________   
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LIBELLUS (Parte I) 

 
Petição Formal de Nulidade de Matrimônio 

  
(As informações fornecidas neste libellus serão divulgadas a outra parte) 

                                                                                                           
Eu,__________________________________________________ neste presente caso como 
solicitante diante de Deus, juro que todas as respostas que serão descritas neste Libellus, 
serão verdadeiras. Juro dizer a plena verdade e somente a verdade.  
 
Assinatura_________________________________                 Data:____________________ 
 
 
De acordo com o Código do Direito Canônico,  peço ao Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese 
de Boston, apresentar  esta solicitação de anulação do meu matrimônio ao Arcebispo  de 
Boston, para tentar meu caso por um processo breve. 
 
As razões claras e óbvias porque eu considero o meu matrimônio  com __________________ 
______________________ ________________ é inválido são as seguintes:  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, escrever um breve resumo, mas tendo o cuidado de descrever todos os fatos de sua 
história conjugal para ajudar ao Juiz a entender o seu caso e determinar se pode ter havido um 
elemento essencial em falta desde o início de seu casamento. Utilize folhas conforme você julga 
necessário. 
 
 
Assinatura do Peticionário:________________________ 
(Assinatura electrónica não será aceita)  
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LIBELLUS – Parte II 

 
Eu posso provar os factos acima descritos da seguinte forma: 

Você debe apresentar os endereços dos testemunhas para que sejam contactados, ou 
pode submeter as declarações das testemunhas devidamente notorizados. 

Nome da testemunha:___________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

 

Nome da testemunha:____________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________ 

Descrever os documentos a serem apresentados (Você deve apresentar os documentos que 
são necessários):  

 

 
Por favor, para essa aplicação não precisa apresentar atestados ou documentos médicos. 
Simplesmente indique uma lista daquilo que você poderia fornecer (basta apresentar o nome 
e endereço dos profissionais consultados). O tribunal irá pedir-lhe para assinar um 
levantamento de sigilo profissional porque isso requer uma autorização do profissional em 
questão para ser usado no processo. 
 
 
Nomes dos profissionais:___________________________________________________________ 

Endereços:_______________________________________________________________________ 

 

  (Você pode usar o verso desta página para completar a informação, se necessário) 

  

Assinatura do solicitante_____________________________ Data _____________________ 

Endereço do solicitante _______________________________________________________ 

Assinatura do patrocinador_____________________________   Data____________________ 

Nome da Paróquia________________________________________________________________ 

Endereço da Paróquia_____________________________________________________________ 

Telefone  do patrocinador________________                         Carimbo da paróquia  
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Participação da Parte Requerida – Parte I 

As seguintes duas páginas devem ser preenchidas somente pela outra parte (requerido/a) 

Caro/a Senhor/Senhora: 

O Peticionante, Sr. / Sra _________________________________ decidiu apresentar uma 
petição ao Tribunal Eclesiástico  da Arquidiocese de Boston para que seu casamento ser 
avaliado com vista a ser declarado inválido de acordo com a lei da Igreja. Ele/ela está 
solicitando ao Tribunal que o caso fosse julgado através dum processo breve, uma vez que 
considera que os fatos que dão origem a graus de invalidez são teste óbvio. Suas razões são 
explicadas no Libellus (Petição formal). Nós pedimos que você leia o Libellus, e , se desejar, 
preencher esta seção, assinando abaixo dela. Se você não concordar que este caso ser tratado 
em um processo breve, ou se opõe ao pedido de nulidade, pode solicitar ao Tribunal para usar 
o Processo Ordinário aonde você terá a oportunidade de participar mais plenamente para 
expor o seu pensamento sobre o matrimônio. O Tribunal honrará o seu pedido. 

Por tantor, escolha uma dessas três opções: 

a) Eu,________________________, requerido no presente caso, concordo com o que foi 
apresentado no Libellus acima, e não contesto o escrito pelo demandante para declarar a 
nulidade do casamento. 

Assinatura do  requerido ______________________________________data_____________ 

Assinatura de padre, diácono, agente pastoral qualificado, ou notário público: 
__________________________________________________________data__________ 

 

b) Eu, ______________________, requerido do no presente caso, reconheço o processo  para a 
nulação do nosso matrimôno, mas não quero participar dele. 

Assinatura do requerido_______________________________________data_____________ 

Endereço do requerido _____________________________________ 

Assinatura de testemunhas padre, diácono, agente de pastoral qualificado ou notário público 
___________________________________________________data______________________ 

 

c) Eu, __________________________, requerido no presente caso, contesto o uso do Processo 
Breve do demandante, e entendo que se deveria usar o Processo Ordinário e que me ponho à 
disposição para novos contactos. 

Assinatura do requerido ____________________________________data________________ 

Endereço do  requerido  ____________________________________ 

Assinatura dos padre, diácono, agente de pastoral qualificado ou notário público: 
___________________________________________data_________________________ 
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Participação da Parte Requerida – Parte II  

Esta página deve ser preenchida somente pela outra parte (requerido/a) 

 

Se você, como parte requerida, deseja oferecer seus pensamentos sobre o casamento, sinta-
se livre para expressar, adicionar ou modificá o Libellus conforme necessário  

I, _______________________________________, tendo lido o Libellus, desejo acrescentar o 
seguinte: 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utilize mais folhas conforme necessário ) 

  

________________________________                           ________________________ 
Assinatura do demandado                                                  Data 
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Opção para o Tribunal contactar a Parte Requerida 

  

Se o Peticionante preferir que o Tribunal realize todos os contactos com o demandado, o 
Tribunal o fará. Mas, o Peticionante deverá estar consciente que sem a participação do 
requerido, e portanto se  ele/ ela não assinar  o Libellus, o caso deverá ser submetido à 
forma do Processo Ordinário. 

Portanto, se você quiser que o Tribunal realize os contactos com o requerido, por favor assine 
o seguinte: 

Eu, ___________________________________, solicito ao Tribunal de Boston contactar o meu 
(ex- cônjuge)______________________________. É do meu conhecimento que ele/ela deverá 
assinar o Libellus que lhe será submetido.  

 

 

De acordo com o que eu sei, a melhor maneira de contactar o demandado é pelo  seguinte 
endereço: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Eu entendo que se a outra parte não pode ser notificado/a, ou se ele/ela se opõe o caso ser 
julgado em  processo breve, eu devo introduzir uma nova fórmula para que o caso seja 
julgado em processo ordinário e responder às perguntas contidas no questionário apropiado. 
Da mesma forma, eu também entendo que o Tribunal é quem tem a decisão final sobre se o 
caso se qualifica para o processo abreviado ou processo ordinario.   

Assinatura do Peticionante______________________________ 
 
Data___________________________ 
 
 
Assinatura do Patrocinador ________________________ 
 
Data__________________________ 
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LISTA	  DE	  MATERIAIS	  QUE	  DEVEM	  SER	  APRESENTADOS:	  	  

Caro  Patrocinador, 

Tenha a bem  observar  que  os documentos na lista abaixo são requeridos, a menos que haja 
outra maneira, e que todos  devem ser apresentados  ao Tribunal; de outra forma o pedido 
voltará para que seja completado com os documentos faltantes. 

Observe a lista de documentos requeridos no Processo Breve: 

¨ Certificado de Divorcio definitivo 

¨ Certificado de casamento civil 

¨ Certidão de casamento religioso  

¨ Certidão de Batismo  

¨ Assinatura do Peticionario (Requerente) 

¨ Assinatura do Requerido (outra parte), ou pedido  para que o Tribunal procure o requerido. 

¨ Assinatura do Patrocinador / Sponsor 

¨ Testemunhas que comprovem os fatos mencionados no Libellus . 

¨ Documentos que comprovem os fatos mencionados no Libellus . 

	  	  

Para	  mais	  informações,	  consulte	  www.bostoncatholic.org/tribunal 

  

 


