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Visto que o motivo principal do mal é disfarçado, um 
dos lugares com maior probabilidade de encontrar 
pessoas más é dentro da igreja. Qual a melhor 
maneira de esconder o mal de si mesmo, assim 
como dos outros, do que ser um diácono ou alguma 
outra forma altamente visível de cristão em nossa 
cultura ... (...) não pretendo sugerir que o mal seja 
outra coisa senão uma pequena minoria entre os 
religiosos ou que os motivos religiosos da maioria 
das pessoas sejam, de alguma maneira, espúrios. 
somente que as pessoas más tendem a gravitar em 
piedade pelo disfarce e ocultação que elas podem 
oferecer. [MARTIN BUBER, em Good and Evil].  

 

 

 

 



4 

 

 

RESUMO 

 

Aborda os casos de abusos sexuais contra menores cometidos por padres da Igreja 

Católica Romana e, por força de tal situação, se reporta à responsabilidade que tem 

a Igreja na reparabilidade dos danos cometidos pelos seus representantes, haja vista 

a subordinação hierárquica e o poder/dever de vigilância para com seus membros. 

Para tanto, serão evidenciadas a constituição e a estrutura da Igreja Católica, com a 

identificação organizacional e posição dos seus membros dentro da hierarquia, bem 

como o papel de cada um. Após as definições apropriadas, é mostrada a explosão 

dos casos de pedofilia praticados pelos membros da Igreja tridentina, nos mais 

variados locais do mundo. Detalham-se o dano e os aspectos da distinção entre a 

reprovação penal e a responsabilidade no âmbito civil e como caberá à Igreja Católica 

a responsabilização e reparação coletiva pelos danos causados por seus membros 

que cometeram abuso sexual contra menores de idade. Neste ensaio, reporta-se a 

casos verídicos de abusos contra menores cometidos em vários países, incluindo o 

Brasil. Por consequente, este experimento demanda discutir e constituir a viabilidade 

da condenação da Igreja Católica ante a prática abusiva sexual infantil dos seus 

prepostos (padres, cardeais e bispos). Considerando a relevância do tema 

socialmente, e tendo em vista o aumento contínuo de eventos dessa natureza 

envolvendo os "homens de Deus", tenciona-se verificar os modos de reparação não 

visíveis à sociedade e que devem ser imediatamente adotados pelo Judiciário. 

Palavras-chave: Pedofilia. Religião. Responsabilidade Civil. Dano Moral Coletivo. 

Reparação Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to address the cases of sexual abuse against minors committed 

by priests and, due to this situation, to address the responsibility that the Catholic 

Church has in the reparability of the damage done by its representatives in view of 

hierarchical subordination and power / duty of vigilance towards its members. For that, 

the constitution and structure of the Catholic Church will be evidenced, with the 

organizational identification and position of its members within the hierarchy, as well 

as the role of each one within the Church. After the appropriate definitions, the 

explosion of cases of pedophilia practiced by members of the Catholic Church in the 

most varied corners of the world will be presented. The damage and aspects of the 

distinction between criminal reproach and civil liability will be detailed and how the 

Catholic Church will be held responsible and collectively compensated for the 

damages caused by its members who have committed sexual abuse against minors. 

In the present work, true cases of abuse against minors committed in several countries, 

including Brazil, will be presented. This time, this paper aims to discuss and build the 

feasibility of condemning the Catholic Church in the face of the child sexual abuse of 

its representatives (priests, cardinals and bishops). Considering the relevance of the 

topic socially and in view of the continuous increase in cases of this nature involving 

"men of God", the forms of reparation that are not visible to society and must be 

immediately adopted by the judiciary. 

Keywords: Pedophilia. Religion. Civil responsability. Collective moral damage. Civil 

Repair. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Igreja Católica, assim como grande parte da sociedade mundial, vem 

sofrendo com o grande número de casos de abusos sexuais contra menores de idade 

praticados por seus representantes no seio da comunidade em que atuam. 

A pedofilia, doença classificada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), entre os transtornos da preferência sexual, é atualmente um dos temas mais 

complexos discutidos mundialmente. A maioria dos pedófilos é de homens e o que 

facilita a atuação deles é a dificuldade que temos para reconhecê-los, pois aparentam 

ser e se portam como pessoas comuns, com as quais convive-se socialmente, sem 

notar nada de anormal nas suas atitudes. 

Foi justamente sob as vestes da batina que, durante anos, muitos padres, 

bispos e cardeais se alojaram para garantir impunidade na prática dos abusos sexuais 

contra menores de idade mundo afora. 

A figura pretensamente ilibada de membros da Igreja jamais desperta 

qualquer suspeita perante a comunidade onde atuam. Ao contrário, são considerados 

imunes às críticas e, por que não dizer, intocáveis na sua reputação. Ocorre que tal 

imagem se deteriora mais e mais a cada dia, em face do envolvimento dos 

representantes da Igreja com os abusos sexuais contra menores de idade. 

Embora a exposição da Igreja tenha se tornado muito mais evidente nos 

últimos dez anos, se reconhece que a prática do abuso de menores por seus membros 

vem de décadas, e sem qualquer tipo de molestação da sociedade e do comando da 

própria Igreja, dada a conivência e proteção dos superiores, bem como em razão 

silêncio das vítimas e de seus membros familiares. 

Na tentativa de minimizar os infinitos danos morais e psíquicos sofridos 

pelas vítimas, muitos se uniram e lutam por justiça nos mais variados tribunais do 

mundo. Por óbvio que a resposta do sistema judiciário de vários países, assim como 

o brasileiro, tentam aplacar, seja pela repressão legal penal, seja pela reparação civil, 

a atuação dos pedófilos no seio da sociedade. 

Este ensaio, pois, objetiva discutir a possibilidade de se evidenciar o dano 

moral coletivo sofrido pelas comunidades quando da prática da pedofilia por 

integrantes da Igreja Católica. Nesse mesmo caminho, serão apontados os efeitos dos 

atos na pessoa e seus reflexos na sociedade quando do descobrimento de padres 

pedófilos atuantes em determinado meio social e, por fim, inserir como proposta 
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plenamente viável o direito à indenização por danos morais coletivos a referidas 

comunidades, sustentando o ferimento explícito da moral coletiva pela violação do 

corpo de um ou vários de seus membros. 

No segundo capítulo são expostas, em breves considerações, a estrutura 

e a organização, bem como a soberania da Igreja Católica, apontando a diferenciação 

entre a Santa Sé e o território do Vaticano. Igualmente, são explanados o 

funcionamento e a hierarquia, no que diz respeito aos membros da Igreja, em 

destaque, o Papa, arcebispos, bispos e padres, e o papel que desempenham, 

respeitando suas posições no que se refere à hierarquia institucional. 

O terceiro capítulo evidencia a responsabilidade civil e a linha de suas 

espécies, bem assim a concretização nos casos cabíveis ao tema proposto. Ainda no 

terceiro capítulo se dá a conotação a respeito da obrigação de indenizar como 

consequência da responsabilidade desde a existência da conduta, do nexo causal e 

do dano apontado nos casos do tema ora sob exame. 

O quarto e último capítulo inicia com a descrição e definição do dano, 

histórico e aplicação no ordenamento brasileiro, o surgimento dos novos direitos e os 

danos extrapatrimoniais morais coletivos. É, ainda, discutida a visão dos 

representantes da Igreja (padres, bispos e cardeais) como seus prepostos e, em razão 

de tal atrelamento, gerar responsabilidade à Igreja pelos casos de pedofilia 

envolvendo seus clérigos. Por fim, abordaremos os aspectos da legitimação das 

ações coletivas, para, posteriormente, analisar alguns dos julgados dos Tribunais 

estaduais e tribunais superiores brasileiros em relação ao tema, com o objetivo de 

formatar pequenas críticas quanto ao objetivo primordial desta investigação, que é a 

configuração da responsabilidade civil da Igreja Católica e a possibilidade de 

responder por danos morais coletivos. 
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2 A ORGANIZAÇÃO DO VATICANO 

 

Para que o leitor tenha maior ângulo visual sobre o tema da pedofilia na 

Igreja, se faz necessário, antes, entender o formato da Igreja Católica Apostólica 

Romana como instituição e sua estrutura organizacional que envolve características, 

localização, hierarquia e poder.  

 

2.1 O VATICANO E SUA FORMATAÇÃO 

 

Vale esclarecer e apontar que existe diferença entre Vaticano e Santa Sé, 

muito embora em sua maioria os católicos e não católicos acreditam se tratar de 

estrutura única. 

O Vaticano (ALTMAN, 2012) é uma Cidade-Estado, erguida por meio do 

Tratado de Latrão, assinado entre a Itália e a Santa Sé, orquestrado pelo Cardeal 

Pietro Gaspari, que buscava reerguer a situação política e financeira da Igreja, bem 

como, dar direcionamento à sua  posição e soberania da Santa Sé. 

Localizada no interior da Itália, próximo à capital, Roma, a Cidade do 

Vaticano é um Estado eclesiástico ou teocrático-monárquico governado pelo Papa. 

Em sua maior parte, os funcionários públicos são todos os clérigos católicos de 

variadas origens raciais, étnicas e nacionais. É o território soberano da Santa Sé 

(Sancta Sedes). 

A Cúria Romana tem o papel de executar todos os assuntos universais da 

Igreja por meio do Sumo Pontífice, também desempenhando suas funções em nome 

dele, cuidando dos serviços da Igreja, como congregações, tribunais e conselhos para 

os negócios públicos da Igreja, nos quais competência e constituição determinam-se 

por lei peculiar. 

 

2.2 A SANTA SÉ 

 

A Santa Sé (ALTMAN, 2012), ou Sancta Sedes, é uma entidade 

independente sobre a qual emerge a jurisdição eclesiástica da Igreja Católica. O 

Código de Direito Canônico, ao tratar da autoridade da Igreja assim expõe: 
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Com o nome de Sé Apostólica ou Santa Sé designam-se neste Código não 
só o Romano Pontífice, mas ainda, a não ser que por natureza das coisas ou 
do contexto outra coisa se deduza, a Secretaria de Estado, o Conselho para 
os negócios públicos da Igreja, e os demais Organismos da Cúria Romana. 
(SANTA SÉ, 1983). 

 

Em decorrência da regra ora codificada, percebe-se que a Santa Sé se faz 

distinta do Estado do Vaticano, sendo este a estrutura que torna possível a 

identificação visual e instrumental da presença e do poder da ordem religiosa católica. 

Assim sendo, relações internacionais, acordos diplomáticos e demais aspectos 

políticos de relacionamento com outros Estados soberanos se fazem por meio da 

Santa Sé, ou seja, é a Sancta Sedes o sujeito de Direito internacional, e não o 

Vaticano, que somente dá vida organizacional para o funcionamento e direcionamento 

dos propósitos da Igreja mundo afora. 

A funcionalidade da Santa Sé é muito bem definida e organizada. É o Santo 

Padre seu regente principal e que, por meio de rígida formação hierarquizada, está no 

topo da hierarquia, composta por cardeais, arcebispos, bispos e padres, distribuídos 

por todas as dioceses do mundo. 

A imposição da rigidez hierárquica já é vivenciada desde o início da 

formação acadêmica dos seminaristas, fator que lhes é imposto sob condição 

inegociável pelos superiores. Claro que a regra de conduta não significa total ausência 

de pensamento ou direcionamentos político-sociais dos formandos, dadas as 

influências e realidades vividas por cada um dos futuros representantes de Deus. De 

acordo com Luiz Alberto Gómez de Souza, na Igreja Católica: “[...] se cruzam 

diferentes tendências que têm a ver com a diversidade social, política, cultural e claro 

está, espiritual da sociedade mais ampla onde ela se insere”. (SOUZA, 2004, p. 01). 

Assim, alguém que faz parte de uma pastoral comprometida com as lutas 

sociais, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), tem uma prática e opções 

diferentes de um membro da Opus Dei. Além disso, contudo, tem-se que distinguir a 

Igreja Católica como instituição, com suas estruturas de poder eclesiástico e como 

comunidade de fiéis, ou povo de Deus.   
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2.3 A HIERARQUIA NA IGREJA CATÓLICA  

 

A composição e a estrutura da Igreja Católica como ordem religiosa se faz 

por meio de uma hierarquia rígida, estabelecida no berço daqueles que mergulham 

na formação religiosa, sendo desde o início evidenciado ao formando que não existe 

uma independência plena de conduta, ao contrário, os ocupantes de qualquer grau 

dentro da hierarquia imposta pela Igreja devem reverência ao comando supremo, ou 

seja, o graduado e formado pela Igreja, e estando exercendo ofício em seu nome, 

deverá suportar as regras impostas pelos superiores. 

O exercício das atividades religiosas, seja em relação aos deveres da Igreja 

como Estado, seja em relação às atribuições e propagação da fé cristã pelo mundo, 

se forma da mesma maneira que qualquer outro Estado, ou seja, os ocupantes dos 

cargos superiores e inferiores no corpo da Ordem se faz mediante escolhas do Papa 

e dos demais cardeais que gravitam nas posições dos cargos do alto escalão no 

Vaticano.  

Assim como nos demais Estados, a luta pelo poder ou mesmo para manter-

se nele, também, não está fora do Vaticano. As centralizações, tanto papal quanto 

curial, foram motivo de observação já nos anos 1980 pelo correspondente Kenneth L. 

Woodward, do jornal Folha de S. Paulo em Roma, descrevendo o Vaticano à época: 

 

A Cúria Romana tem sua própria pirâmide de poder, bem isolada do papa. 
Mas o poder real está nas mãos do establishment vaticano,  uma  rede  de  
velhos que pensam e agem como se ninguém mais no Vaticano tivesse o 
direito de estar em Roma. Em seu cerne  o  establishment   consiste  em  uns  
18  cardeais  italianos, todos sexagenários e septuagenários, e em uma das 
três dúzias de bispos e monsenhores cujas carreiras dependem desses 
cardeais. Como cada congregação  curial  inclui  um  conselho  de  
consultores,  esse  pequeno  grupo  de  cardeais  exerce  um  grande poder 
em Roma. (WOODWARD, 1982). 

 

Os elementos de poder na hierarquia da Igreja Católica são de sobrada 

importância, pois será em razão desse perfil que se formará o eixo de ligação entre 

as vítimas dos abusos sexuais praticados pelos representantes da Igreja e sua 

entidade de maior representatividade perante determinado local, qual seja, a Cúria. 

A espinha dorsal hierárquica da Igreja Católica, portanto, se firma sob a 

seguinte ordem: Papa, cardeais, arcebispos, bispos, padres e diáconos. 
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2.3.1 O Papa 

 

Sob os olhos e consentimento de Deus, pertence ao Papa o poder supremo 

da Igreja sob todos os ângulos. É ele o detentor, como monarca, da plenitude do 

exercício pleno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado. 

Por óbvio, embora tendo a plenitude do poder, a estrutura governamental 

possui características e subdivisões para melhor andamento dos projetos da Igreja e 

sua mantença. Assim o é em relação ao Poder Legislativo, que se constitui por uma 

comissão composta por um cardeal presidente e outros cardeais nomeados pelo Papa 

com a função de organizar todos os departamentos e serviços centrais do governo.  

A gestão administrativa pertence ao Secretário de Estado, que tem as 

incumbências pari passu, equivalentes às de um primeiro-ministro, sempre sob a 

vigilância e ciência do Santo Padre. 

No tocante ao Poder Judiciário, também é concedido ao Papa o poder da 

criação de leis canônicas, assim como alterar ou revogá-las. A autoridade judiciária 

do Pontífice se estende sobre os processos considerados importantes em relação à 

Igreja, a exemplo das acusações das ilegalidades praticadas pelos prelados ou 

conflitos relacionados à jurisdição de bispos. Cabe ao Papa, com o auxílio da 

Congregação para a Doutrina da Fé, a imposição das penas, sempre resguardando 

como objetivo a preservação da moral e da fé da Igreja. 

Atualmente, a estrutura da Igreja vive uma situação nova com a presença 

de dois papas em razão da renúncia de Bento XVI. O título de Papa Emérito foi criado 

no ano de 2013, quando da apresentação da renúncia. Apesar de não ser mais Sumo 

Pontífice, ele mantém o pronome de tratamento, sendo, portanto, Sua Santidade, o 

Papa emérito Bento XVI. Ainda que mantido o título de Papa Emérito, no entanto, não 

lhe cabe mais nenhuma decisão política em relação ao governo da Igreja.  

 

2.3.2 Os cardeais 

  

O posto de cardeal (CAVALCANTE, 2019) se afigura como sendo de 

altíssimo grau dignitário da Igreja Católica e possui a função de dar assistência ao 

Papa em diversas competências.  
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O Cânon 349 do Código de Direito Canônico reporta-se aos cardeais da 

Igreja, assim dispondo: 

 

Os Cardeais da Santa Igreja Romana constituem um Colégio peculiar, ao qual 
compete assegurar a eleição do Romano Pontífice de acordo com o direito 
especial; os Cardeais também assistem ao Romano Pontífice agindo 
colegialmente, quando são convocados para tratar juntos as questões de 
maior importância, ou individualmente nos diversos ofícios que exercem, 
prestando ajuda ao Romano Pontífice, principalmente no cuidado cotidiano 
pela Igreja universal. 

 

Mencionado Colégio dos Cardeais constitui uma formação subdividida em 

três ordens: cardeais-bispos, cardeais-presbíteros e cardeais-diáconos. 

Independentemente da ordem em que estão inseridos, a influência de um cardeal 

entre seus pares se impõe de acordo com o cargo que ocupa, especialmente na Cúria 

Romana. 

A normativa direcionadora que apresenta o Colégio Cardinalício está no 

Livro II (Povo de Deus) do Código de Direito Canônico na sua Parte II (Da Constituição 

Hierárquica da Igreja), bem como na Seção I (Da Suprema Autoridade da Igreja) 

Capítulo III, do cân. 349 ao cân. 359. 

Dentre as funções endereçadas aos cardeais, a primeira se estabelece na 

esfera eleitoral, eis que é da competência do Colégio de Cardeais (SILVA, 2013) a 

eleição do Papa, conforme a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, de 22 

de fevereiro de 1996, promulgada pelo Papa João Paulo II. No segundo momento, se 

estabelece à função consultiva dos cardeais, exercida junto ao Romano Pontífice e 

que se opera na organização da Santa Sé e da Cidade do Vaticano. 

Os cardeais da Santa Igreja Romana possuem direitos concretos previstos 

no seguintes cânones: can. 349, 357, §2º, 967, §1º, 1242, 1405, §1º e 2º, 1558, §2º. 

No dia 18 de março de 1999, a Secretaria de Estado publicou um Elenco Facultate 

Gaudent que trata dos privilégios e faculdades que possuem os Eminentíssimos 

Senhores Cardeais da Santa Igreja Romana em matéria litúrgica e canônica.  

No que concerne à atuação dos outros membros da Igreja, ou seja, os 

arcebispos, bispos, padres e vigários, torna-se importante esmiuçar, ainda que em 

poucas linhas, o local de atuação de cada um deles dentro das dioceses e 

arquidioceses, para, somente após, expor as funções de cada um.  

Para que se tenha um norte sobre as circunscrições dentro da Igreja 

Católica, precisa-se ir à História com a finalidade de buscar as origens dessa divisão.  
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Desde o advento do imperador Diocleciano ao poder, no ano 284, a 

Tetrarquia1 é considerada a principal inovação do governo de referido imperador. 

Essas reformas foram pontuadas nas esferas administrativas, militares, 

políticas e culturais, e auxiliaram o colegiado imperial a restabelecer a estabilidade 

política, a integridade do território imperial e a prosperidade econômica após o período 

de crise do século III. 

Na base administrativa-política, houve a diminuição do tamanho das 

províncias e o aumento do número de governadores. Diocleciano criou doze unidades 

administrativas, que agrupavam as províncias, chamadas de dioceses, e cada qual 

era administrada por um Vigário do Prefeito do Pretório – vicarius praefecti praetorio. 

Posteriormente à queda do Império Romano, a Igreja católica assumiu essa 

divisão para dentro da sua estrutura. Com isso, determinada circunscrição (diocese) 

passou a ser comandada por um bispo. 

Com o crescimento territorial da Igreja, as dioceses foram se dividindo e 

aquelas mais antigas passaram a ser chamadas de arquidioceses que funcionam 

como uma central, onde gravitam dioceses menores ou mais novas, denominadas de 

sufragâneas, que, embora não dependam da Arquidiocese, se estruturam em uma 

Província Eclesiástica. 

 

2.3.3 Os bispos e arcebispos 

 

Os bispos são considerados os pastores da Igreja e são responsáveis pelo 

ensinamento da Palavra de Deus, pela celebração  da Eucaristia e demais 

sacramentos. Cabe ao bispo apresentar, de quatro em quatro anos, à Santa Sé um 

relatório da sua diocese. Pela própria consagração episcopal, os bispos recebem, 

juntamente com o múnus de santificar, também o múnus de ensinar e de governar, os 

quais, porém, por sua natureza, não podem ser exercidos, a não ser em comunhão 

 
1 A Tetrarquia foi um sistema de governo criado pelo imperador romano Diocleciano, como forma de 
resolver sérios problemas militares e econômicos do Império Romano. Diocleciano dividiu o seu poder 
sobre o império entre os sectores orientais (pars Orientis) e ocidentais (pars Occidentis). Manteve o 
controle pessoal do sector leste e o seu colega Maximiano controlou o ocidente. Diocleciano não 
dividiu propriamente o poder com seu companheiro de armas Maximiliano, pois, na realidade, 
Diocleciano estava colocado em posição superior à de Maximiliano. A partir daí, o Império passou a 
ter dois Augustos, cada qual com exército, administração e capital próprios, embora Diocleciano 
continuasse a ser o chefe do Estado, representando a unidade do mundo romano. Disponível em: 
http://imperio-romano-antigo.blogspot.com/2009/07/tetrarquia.html. Acesso em: 30 ago. 2019. 
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hierárquica com a cabeça e com os membros do Colégio (Cân. 375). Chamam-se 

diocesanos os bispos a quem está entregue o cuidado de uma diocese; os demais 

chamam-se titulares (Cân. 376). O Sumo Pontífice nomeia os bispos livremente ou 

confirma os que foram legitimamente eleitos (Cân. 377). Compete ao bispo diocesano 

governar a Igreja particular que lhe é confiada, com poder legislativo, executivo 

e judiciário, de acordo com o Direito (Cân. 391). O bispo mesmo exerce o 

Poder Legislativo; exerce o Poder Executivo pessoalmente ou por meio dos 

vigários gerais ou episcopais, de acordo com o direito; exerce o Poder 

Judiciário, pessoalmente, ou por meio do vigário judicial e dos juízes, de acordo com 

o direito (Cân. 8). (AQUINO, 2015). 

Quanto aos arcebispos, aponta a hierarquia se tratar de um bispo de uma 

Arquidiocese, titular da sede metropolitana, formada pelo conjunto de várias dioceses. 

Embora responsável por zelar pela fé e disciplina eclesiástica, não intervém 

diretamente na organização ou nas ações pastorais das demais dioceses. (AQUINO, 

2015). 

Tal independência das dioceses não significa que a conduta dos bispos e 

padres não respeite os ditames e marcos de conduta próprios da Igreja. Assim, a 

liberdade dos bispos e padres das dioceses tem a vigilância do superior hierárquico, 

no caso, o Arcebispo. 

 

2.3.4 Os diáconos  

 

Os diáconos são aqueles que possuem o primeiro grau do sacramento e 

auxiliam os bispos. São ordenados para o serviço da proclamação da Palavra e 

ensinamentos de Deus e para tarefas específicas na liturgia. Os diáconos tanto podem 

ser temporários, que são os celibatários (preparados para o sacerdócio), como os 

permanentes (homens casados que estão a serviço da Igreja local) segundo rege o 

Código de Direito Canônico.  

 

2.4 A RELAÇÃO IGREJA-SOCIEDADE 

 

A relação entre a Igreja e a sociedade vem mudando ao longo da história 

do cristianismo, na qual pode-se encontrar oscilações pelas quais se identificam 

momentos de profunda oposição, como as perseguições do Império Romano, ou 
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quando do período das Inquisições; e  tempos de pura união e conluio, como no 

período da Idade Média na Europa.  

Seja qual for o momento, a Igreja sempre se fez presente como uma 

instituição forte e de princípios inabaláveis. Seus representantes, constantemente, 

foram  respeitados igualmente pela sociedade.  

Notoriamente, a figura de um padre, um bispo ou um cardeal, seja dentro 

de uma comunidade pequena, ou à frente de uma arquidiocese, jamais poderiam 

sofrer qualquer ofensa, quiçá ser apontado como praticante de abusos sexuais contra 

menores. Tais representantes sempre foram vistos como pessoas sem qualquer 

pecado. 

Acobertados por essa visão distorcida da realidade, muitas famílias jamais 

acreditaram nas suas crianças quando delatavam as ocorrências dos abusos aos pais 

ou a outra pessoa. O descrédito alimentava a continuação da prática criminosa por 

parte dos predadores e, sem qualquer dúvida, criou uma geração de molestados que 

partiram para a vida adulta portando traumas e transtornos psicossociais, na qual 

muitos, não resistindo, cometeram suicídio. 

A chegada do Papa Francisco iniciou uma revolução na Igreja. Ao longo 

dos primeiros cinco anos de pontificado, Francisco promoveu transformações 

profundas dentro e fora do Vaticano. Nesse período, o Romano Pontífice retirou a 

Igreja de uma agenda negativa em que vivia: disputa de poder na Cúria Romana, 

suspeitas de fraude no Banco do Vaticano, vazamento de documentos secretos e, 

principalmente, escândalos de pedofilia. (CAMAROTTI, 2018). 

Não obstante as profundas mudanças e a retirada forçada de alguns 

membros do alto escalão do núcleo do Vaticano, a importância da Igreja vem sendo 

questionada socialmente, pois, sobre ela, recaem múltiplas pressões que acumulam 

incertezas sobre o seu real papel e significado. 

 

2.5 A PEDOFILIA NA IGREJA: CRISE E SUAS REVELAÇÕES 

 

Nas últimas décadas, o Papa Francisco e seus antecessores se viram 

envolvidos num turbilhão sem fim de denúncias de  e sobre abusos sexuais contra 

menores de idade envolvendo os representantes da Igreja por todo o mundo. 
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Os pilares sobre os quais foram erguidas a doutrina e a diretriz da Santa 

Sé passaram a ruir diante dos vários atos de depravação generalizada praticada por 

alguns homens de Deus, cuja influência sobre determinado núcleo social se mantinha 

por força da representatividade da própria Igreja.  

Em foco nas mais variadas mídias, o abuso sexual contra crianças e 

adolescentes por membros da Igreja passou a despertar os mais variados sentimentos 

em toda a população que, de inopino, foi assolada por denúncias de abusos sexuais 

envolvendo menores de idade que salpicam todos os dias ao redor.  

Verdade é que, para muitos, se torna difícil pensar nas causas. Alguns 

apontamentos são expostos na tentativa de se buscar uma resposta, ou mesmo certo 

norte para entender o motivo de tantos escândalos. Indaga-se sobre a existência de 

certo afastamento da verdade do Evangelho em determinados ambientes da Igreja, 

ou mesmo que a Igreja não tem sabido pinçar e formar seus sacerdotes, eis que, sem 

dúvida, não atingem o nível espiritual e psicológico necessário para desempenharem 

sua missão. 

A dificuldade na formação dos seminaristas e da própria firmeza da 

vocação dos jovens diante de um mundo cheio de ofertas está, de fato, preocupando 

a Igreja e contribuindo para uma nova análise sobre o trabalho realizado nos cursos 

de formação Brasil afora. 

Nas palavras do Cardeal e Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani 

Tempesta: 

 

[...]o constante acompanhamento espiritual e psicológico de quem já 
ingressou no seminário vai muito além do âmbito acadêmico e pastoral. No 
decorrer da caminhada, os jovens vão discernindo a própria vocação, e 
alguns decidem sair para se casar...Noto, nesse aspecto, que a falta de 
compreensão do valor da vida consagrada e das exigências da vida 
sacerdotal também se manifesta no jovem. (CAMAROTTI, 2018, p.119). 

 

Ao ser questionado sobre qual é o maior desafio da carreira eclesiástica 

nos tempos atuais, Dom Sérgio da Rocha, cardeal e arcebispo de Brasília, aponta 

para a caminhada vocacional ante a multiplicidade de condições da vida cotidiana, 

bem como o imenso ritmo da comunicação. O Cardeal ainda sustenta que a 

convivência com o próprio clero não é sempre fácil, eis que a obediência às diretrizes 

comuns não é de fácil convivência em um grupo de padres. Completa o Cardeal, 

tocando num ponto crucial naquilo que vive a Igreja nos dias atuais, ou seja, o celibato. 
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Para ele, a vida sacerdotal pode custar à própria vivência pessoal ao seguir o celibato 

conforme propõe a Igreja. Nas palavras de Dom Sérgio, “para alguns isso é um peso 

maior” (CAMAROTTI, 2018, p. 149). 

Não bastassem os aspectos culturais e pessoais na formação do futuro 

representante da Igreja, o Vaticano percebeu que não mais poderia esconder a 

presença de um gigantesco grupo homossexual já devidamente enraizado e que 

passou a expor a Santa Sé, não pelo que há em si, mas pelos escândalos advindos 

da prática de abusos sexuais contra menores.   

Como dito, a questão da homossexualidade em si não é e nunca foi motivo 

para maiores preocupações dentro da Igreja. No curso da sua investigação, Martel, 

ao realizar uma entrevista com um seminarista alemão, que ao ser questionado sobre 

o assunto da homossexualidade, o jovem seminarista respondeu que: 

 

Não vejo isso como uma vida dupla. A vida dupla seria algo secreto, feitos às 
escondidas. Ora, minha homossexualidade é conhecida no seminário. Não é 
ruidosa, não é militante, mas é conhecida. Em compensação, o que é proibido 
é militar, se afirmar. Mas desde que sejamos discretos, está tudo bem. A 
velha regra de Don’t ask , don’t tell funciona bem nesse caso, como em toda 
a Igreja. A prática homossexual é tolerada nos seminários desde que não seja 
explícita. Mas ai daquele que provocar um escândalo! (2019, p. 374). 

  

Completa o seminarista, dizendo que a única coisa verdadeiramente banida 

é a heterossexualidade. Ter uma mulher, trazer uma mulher, é expulsão imediata. A 

castidade e o celibato são entendidos principalmente em relação às mulheres, 

acrescenta ele. 

Afora os aspectos acima mencionados, se descobriu que a Igreja, com 

muito zelo, buscou evitar os escândalos encobrindo a verdade, e o pior, devido a uma 

inadequada compaixão, deixou de aplicar as normas de seu Direito canônico.  

Verdade é que o rompimento do voto de castidade e a própria existência 

de cardeais, bispos e padres homossexuais não eram segredo para o Papa Francisco, 

eis que conhecedor da sua paróquia. Quando da sua chegada em Roma, o Santo 

Padre compreendeu que precisava lidar com uma ordem que não se limitava a 

algumas ovelhas negras como se imaginava, mas sim, se apresenta como um vasto 

rebanho. 

A vida dupla dos clérigos aflorou de vez, deixando no ar a podridão do 

submundo vivido por eles e que deixaram e vêm deixando profundas cicatrizes em um 
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número de crianças e adolescentes que parece não ter fim a cada dia que passa. 

Segundo narrativa do pesquisador Frédéric Martel (2019), o Vaticano tem uma 

comunidade homossexual que está entre as maiores do mundo. 

Atualmente, se discute se as inúmeras denúncias de abusos sexuais 

promovidos pelos homens de Deus não seria fruto de uma posição sociologicamente 

homossexual adotada pela própria Igreja ao impor o celibato e a proibição do 

casamento aos seus membros. 

Por óbvio que não está-se aqui fazendo qualquer ilação acerca de 

homossexualidade e pedofilia, mas, tão somente, trazendo a existência de um grande 

enlace entre os casos de abusos de menores, justamente por padres e outros 

membros da Igreja com perfil e opção sexual homoafetiva, mas verdade é que a 

paralelidade entre os atos abusivos e a homossexualidade infelizmente estão 

presentes.    

O surgimento dos inúmeros casos de abusos sexuais contra menores de 

idade e praticados por membros da Igreja Católica não é recente, trata-se de uma 

ferida antiga e ainda aberta. Se é que seja possível formatar uma ordem cronológica, 

ou mesmo indicar como registro oficial denúncias e fatos envolvendo padres em casos 

de abuso sexual, bate-se às portas do ano de 1945, na Alemanha, onde se 

consideram fortes os indícios de que 231 (duzentos e trinta e um) meninos tenham 

sido abusados em uma escola na Bavária - fato que somente veio à tona em 2010. 

A ponta desse novelo, no entanto, começou a ser puxada quando a equipe 

investigativa do jornal estadunidense The Boston Globe, chamada Spotlight2, resolveu 

no ano de 2001 mergulhar no caso do noticiado pelo mesmo jornal no ano de 1997, o 

caso do Padre John J. Geoghan que havia molestado sete garotos.  

O silêncio e a violência contra as vítimas trouxeram à luz provas que 

ligavam a cúpula da Igreja Católica em Boston de acobertar abusos sexuais contra 

menores de idade, onde os autores nada mais eram do que os próprios 

representantes, que, além dos abusos, ainda calavam suas vítimas e familiares por 

meio da entrega de valores em dinheiro ou mesmo a promessa de um futuro sem 

grandes dificuldades. 

 
2 Equipe de jornalistas, denominada Spotlight, é encarregada de realizar matérias mais aprofundadas 
sobre determinados assuntos no jornal The Boston Globe. O grupo inicia uma investigação sobre 
casos de pedofilia praticados por membros da arquidiocese católica de Boston. 
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A investigação realizada pelo grupo Spotlight descobriu algo bem maior do 

que a acusação que envolvia o padre molestador de menores de idade. Descobriu 

que o bispo protegia o padre molestador, ou seja, o ato criminoso não era reprimido 

pelos superiores, ao contrário, era permitido, sem qualquer reprimenda. O pior é que 

esse acobertamento garantia a impunidade dos abusadores. Ocorre que, após a 

publicação de matérias jornalísticas sobre o assunto, centenas de outros casos 

passaram a estralejar em várias partes do mundo, sempre com a mesma roupagem, 

que identificava o abuso de menores de idade por padres, bispos e cardeais, 

desencadeando a desfiguração da imagem da Igreja. 

Durante décadas, as ocultações sobre o envolvimento de padres com os 

prazeres da carne foram mantidas incólumes em nome de algo maior, qual seja, a 

força que a Igreja e seus representantes possuem perante a comunidade, bem como 

para livrar as vítimas de uma exposição pública perante a sociedade. 

Ocorre que a opressão e a dor já não estavam sendo suportadas, e muitas 

vítimas passaram a alardear sobre os casos de pedofilia sofridos, expondo seus 

traumas e feridas abertamente, dando coragem para um conjunto de outras tantas 

vítimas a abandonar o silêncio. 

O cardeal George Pell foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de 

Melbourne, em 1987, tornando-se arcebispo metropolitano da cidade em 1996 e feito 

cardeal em 21 de outubro de 2003 por João Paulo II. Em abril de 2013, foi nomeado 

pelo Papa Francisco membro do Conselho dos Cardeais e, em fevereiro de 2014, 

prefeito da recém-criada Secretaria para a Economia, foi condenado em dezembro de 

2018 por cinco acusações de abuso sexual infantil. Ele se tornou o mais alto 

funcionário do Vaticano a ser considerado culpado. 

O envolvimento do alto escalão do Vaticano na prática de abusos sexuais 

contra menores, de fato, vem se tornando cada vez mais evidente e sem fim, como se 

pode observar nos relatos da investigação feita em 2015 pelo advogado Ulrich Weber 

na qual  descobriu que um coral de meninos dirigido pelo irmão mais velho do Papa 

Bento XVI, aproximadamente seiscentas crianças declararam, com alto grau de 

plausibilidade, que foram vítimas de abusos físicos e sexuais, ou ambos. 

O relatório final identificou 500 (quinhentos) casos de abuso físico e 67 

(sessenta e sete) casos de abuso sexual, cometidos por nada menos do que 49 

(quarenta e nove) pessoas em posição de poder dentro da igreja. (MULLER, 2017).  
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Nos Estado Unidos, um relatório de quase 1.400 (mil e quatrocentas) 

páginas, publicado pela Corte Suprema da Pensilvânia (Grande Júri da Pensilvânia)24 

descreve o comportamento de padres abusadores em seis das oito dioceses do 

Estado, trazendo à luz abusos sexuais praticados por mais de 300 (trezentos) padres 

predadores e seu acobertamento pela Igreja católica daquele unidade estatal dos 

EEUU (LABORDE, 2018). 

No mesmo relatório, revelou-se que pelo menos mil meninos e meninas 

foram vítimas destes atos durante setenta anos. Embora mil vítimas tenham sido 

identificadas, o número real pode girar em escala muito maior, eis que muitos casos 

se perderam, pois as crianças não conseguiram fazer as acusações (LABORDE, 

2018). 

A ordem dos superiores hierárquicos era a de proteger a Igreja, não as 

vítimas que, na maioria, eram adolescentes e pré-adolescentes. A comunhão 

protetora entre os religiosos se evidencia com clareza no caso da Diocese de Eire, 

uma cidade da Pensilvânia, onde um sacerdote, após confessar ao bispo ter violado 

ao menos quinze crianças, uma delas de apenas sete anos de idade, recebeu do líder 

religioso felicitações por ser uma pessoa sincera e por conseguir avançar em seu 

vício. 

Até o momento, os relatos anteriormente feitos disseram respeito a 

ocorrências além-mar, mas a América do Sul não escapou desse mal, um estorvo que 

atingiu o núcleo da Santa Sé. 

Na Argentina, há relatos de que dois padres estupraram crianças surdas. 

Para garantir o sucesso dos abusos, eram ajudados por uma freira que testava 

meninos e meninas para identificar os mais fracos e posteriormente entregá-los aos 

sacerdotes. Os abusos foram praticados numa sala denominada “casinha de Deus”, 

dentro das dependências do Instituto para Surdos, localizado em Provolo de 

Mendoza, no oeste da Argentina, onde eram cometidos abusos sexuais de todos os 

tipos durante anos contra menores. (BADALONI, 2019). 

No Chile, 139 (cento e trinta e nove) religiosos são investigados por abusos 

sexuais. A Igreja Católica chilena passa por uma crise profunda marcada pelos casos 

de abusos sexuais e acobertamentos, motivando 34 (trinta e quatro) pedidos de 

renúncia ao Vaticano. A crise chilena se mostrou tão aguda que obrigou o Papa 

Francisco a visitar o País para tentar erguer a imagem da Igreja e acalmar os ânimos. 
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Recentemente, em dezembro de 2019, a congregação religiosa mexicana 

denominada Legionários de Cristo confirmou o abuso de 175 (cento e setenta e cinco) 

menores de idade por vários de seus membros. Fundada em 1941, referida 

congregação realizou uma investigação interna e chegou à conclusão de que trinta e 

três de seus sacerdotes cometeram abusos sexuais contra menores entre 11 (onze) 

e 16 (dezesseis) anos. Dentre os abusadores estava o próprio fundador da ordem 

religiosa, o padre Marcial Maciel. 

Do total de padres que tiveram abusos reconhecidos, seis já morreram 

(inclusive Maciel), oito deixaram o sacerdócio, um deixou a congregação e dezoito 

seguem como membros dos Legionários de Cristo. 

Em recente declaração para a BBC, Biani López foi uma das vítimas. 

Museóloga de profissão, Biani conta que foi abusada quando tinha entre oito e dez 

anos e diz que até hoje está “quebrada” por dentro. Os relatos são repugnantes:  

 

Quando eu tinha 8 anos, minha família se mudou da Cidade do México para 
Cancún, em 1991. A cidade (costeira) era muito pequena na época, e meus 
pais decidiram que nos mudássemos para lá para ficarmos em um ambiente 
mais são e próximo à natureza. 
Eles me matricularam em uma escola dos Legionários de Cristo, sem 
imaginar os terríveis abusos que eu sofreria nas mãos do padre e diretor 
Fernando Martínez. 
Hoje sabemos que Martínez havia sido nomeado (diretor) apesar de (na 
época) já ter sido acusado de abusos sexuais em outros colégios da Cidade 
do México e de Saltillo. 
Ele próprio havia admitido uma acusação de 1991 e até pediu para não ser 
transferido a Cancún porque não se sentia "firme" para aceitar a 
responsabilidade (de dirigir uma escola) depois dessa acusação. 
Mesmo assim, os legionários colocaram meu colégio nas mãos de um 
predador sexual, que continuou com seu comportamento criminoso. 
Martínez foi ganhando a nossa confiança e aumentando seus abusos 
gradualmente. 
Começou com beijos na bochecha que dava cada vez mais perto da nossa 
boca, como se fosse sem querer. 
E foi subindo de tom, com abusos mais graves, até que chegou a nos 
estuprar. E fez isso várias vezes. 
Tinha um conluio com uma professora, que tirava um grupo de três meninas 
das salas e nos levava à direção ou à capela. Ali, fechavam as cortinas, as 
portas, e (ele) nos fazia todo o tipo de coisas horríveis. 
Às vezes nos fazia ler a Bíblia, nos dava hóstias ou brincava com os símbolos 
sagrados, para nos distrair, nos confundir e poder nos abusar. 
Nós saíamos chorando, e ninguém dizia nada. Ele me abusou durante dois 
anos, dos 8 aos 10. Além disso, ele me fazia ver como abusava das outras 
meninas. (ROJAS, 2020). 

 

De linha ultraconservadora e tendo alta respeitabilidade junto ao Vaticano, 

durante décadas, os abusos ocorridos dentro da Legionários jamais foram expostos, 
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em face da proteção de várias autoridades do Vaticano, até que, no ano de 2010, o 

papa Bento XVI determinou fosse realizada uma limpeza no lodo que envolvia aquela 

congregação. 

Embora a existência de relatos de abusos sexuais contra menores 

praticados por padres e outros membros da Igreja Católica seja evidenciados há longa 

data, o comportamento da cúpula da Igreja até agora não se mostrou devidamente 

adequado, eis que o posicionamento dos últimos regentes foi mais acobertar do que 

punir, fator que somente alimentava ainda mais a sanha da prática abusiva. 

A vida dupla dos prelados passou a atingir não só as comunidades 

longínquas, nas quais a posição moral e autoritária da Igreja dita regras, mas 

igualmente promoveu estragos na própria cúpula da Santa Sé, pois muitos dos mais 

altos dos seus representantes se viram envolvidos em denúncias do mesmo gênero. 

Carlo Maria Viganò, apostólico nos Estados Unidos e ex-núncio geral do 

governador da Cidade do Vaticano, implicou vários oficiais da Igreja, incluindo o Papa 

Francisco, em abuso sexual. (MOULSON, 2017). 

A publicação das acusações do monsenhor Vigarò, denominada de 

Testimonianza, atingiu os fiéis do mundo inteiro, com repercussão internacional 

imediata sobre a imagem do Papa Francisco, alavancando os argumentos daqueles 

que apontavam o acobertamento dos crimes e abusos sexuais no âmago do Vaticano, 

em especial referência aos abusos praticados pelo cardeal estadunidense Theodore 

McCarrick. 

No Brasil, os casos de pedofilia praticados por párocos engrossam a 

estatística, juntamente com os demais países da América do Sul. Casos de abusos 

praticados por padres salpicam país afora, avolumando investigações e, de certa 

forma, encorajando meninos e meninas a denunciarem os abusos e os abusadores. 

Por meio de matéria jornalística dos repórteres João Batista Jr, Adriana 

Dias Lopes e Edoardo Ghirotto, publicada em julho de 2019, foram retratados os 

abusos do padre Pedro Leandro Ricardo a um grupo de seis pessoas no Município de 

Araras, no interior do Estado de São Paulo. O grupo formado por três homens, duas 

trans e uma mulher denunciaram o abusador diretamente ao Vaticano por meio de um 

dossiê que incluía o relato de cada uma das vítimas do padre Leandro. 

Segundo os denunciantes, o padre recebia apoio e proteção do bispo 

emérito da Diocese de Limeira, jurisdição que representa dezesseis cidades do interior 
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paulista. Embora conhecedor dos abusos praticados pelo padre Leandro e pelos 

padres Carlos Alberto da Rocha e Felipe Negro, o bispo nada fez. 

As evidências do acobertamento acabaram por trazer à luz mais uma 

mazela na conduta do bispo, qual seja, o recebimento de uma espécie de mesada dos 

seus protegidos para que os casos de denúncias de abusos não fossem levados à 

frente. 

Segundo apurado, o bispo Vilson possui dez imóveis em seu nome, 

localizados em duas cidades do interior de São Paulo, cujo valor total beira um milhão 

e meio de reais. 

Antecedendo o caso de Araras, houve o da cidade de Franca, também no 

interior de São Paulo, onde o padre José Afonso Dé foi denunciado e posteriormente 

condenado por abusar de nove adolescentes. 

O caso da cidade de Franca aparece numa lista com outras três cidades 

brasileiras: Mariana (MG), Rio de Janeiro e Arapiraca (AL), em que foram denunciados 

escândalos de repercussão nacional e que iniciaram investigações contra padres 

dessas localidades. 

Dentre os casos ocorridos no Brasil, um deles chama bastante atenção, 

considerando sua peculiaridade. Em 2001 e 2002, a cidade de Anápolis-GO foi 

sacudida pela descoberta dos atos sexuais abusivos contra menores praticados pelo 

então padre (frei) Tarcísio Tadeu Sprícigo, condenado a 14 (quatorze) anos e 8 (oito) 

meses de reclusão por atentado violento ao pudor contra menores de 5 (cinco) a 13 

(treze) anos de idade. (EXPRESSO DA NOTÍCIA, 2006). 

No período das investigações, a polícia encontrou com referido padre 

escritas documentadas em uma espécie de livro denominado de Diário de um Pedófilo 

(NEIVA, 2010), no qual Tarcício Sprícigo retratava seus desejos. Numa das 

passagens ele dizia: “Me preparo para a caça... olho para os lados... com 

tranquilidade, porque tenho todos os garotos que eu quero”. 

Continua escrevendo o religioso: “o garoto mais lindo, excitante, lábios 

grandes e carinhoso” estaria caindo em suas garras. “Fortemente, sexualmente e com 

infinita paixão por mim e não aguenta mais sem mim”. Ainda em seu diário, o religioso 

escreveu as características das suas possíveis vítimas, como seriam facilmente 

seduzidas. 

Algumas passagens do "manual do pedófilo", escrito pelo Frei Tarcísio:  
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Quais são as possíveis soluções? 
1 – Sentir-me bem em gostar de garotos. 
2 – Sentir-me socialmente aceito em expressar meu afeto aos garotos. 
3 – Ter equilíbrio e sentir-me amado por eles aceitando também o namoro 
como algo bonito e não apenas sexo. 
4 – Ter os garotinhos seguros de segredo, sem escrúpulos para sexo. 

 

 

[...]social, tendo assim a visão do todo. Me preparo para a caça... olho para 
os lados... com tranquilidade, porque tenho os garotos que eu quero sem 
problema de carências, pois sou o jovem mais seguro do mundo. 
 

 

Sei que chovem garotos, seguros, confiáveis e que são sensuais e que 
guardam total segredo, e que são carentes de pai e só com a mãe. – Eles 
estão em todos os lugares – basta só ter um olho clínico e agir com leis 
seguras no campo social. – Eu por isso sou seguro e tenho calma… não me 
afobo não, eu sou o galã – e o garotinho, depois de aplicada a lei 
corretamente, estará caindo direitinho na minha... seremos felizes para 
sempre... 
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Levantamento das pessoas que posso tomar esta procedência. 
1) Idade › 7›  8 ›  9 › 10 
2) Sexo › masculino 
3) Condições sociais › pobre 
4) Condições familiares > de preferência um filho. sem pai, só com a 
mãe sozinha – ou com 1 irmã. 
5) Onde procurar  › nas ruas, escolas e famílias. 
6) Como fisgar › aulas de violão, coralzinho, coroinha. 
7) Importantíssimo › prender a família do garoto. 
8) Possibilidades › garoto – carinhoso – calmo - carente de pai, sem bloqueios 
- sem moralismos. 
ATITUDES MINHAS 
9) Ponto de vista alheio > Ver o que o garoto gosta e partir desta premissa 
para atendê-lo em cobrança a sua entrega a mim. 
10) Como apresentar-se > sempre seguro – sério – dominador – pai, nunca 
fazer perguntas, mas ter certeza. 
 

 

Seguro dos seus atos e totalmente alheio ao aspecto moral, Frei Tarcísio 

Tadeu Sprícigo não temia a Deus, mas sim à sociedade. Escreveu ele: “Depois dos 

fracassos passados no campo sexual, aprendi uma lição!!! e esta é minha mais solene 

descoberta: ‘Deus perdoa sempre, mas a sociedade jamais!’ (NEIVA, 2010). 

Os relatos dos abusos registram mais que o impulso sexual não contido. 

Revelam a patologia em seu verdadeiro estado de latência, culminando em atitudes 

sem o mínimo freio moral, conforme se verifica em outro caso, o do padre Bonifácio 

Buzzi (RODRIGUES, 2016). 

Pedófilo contumaz, Buzzi teve sua trajetória de vida marcada por inúmeros 

casos de abusos sexuais em série contra menores. Em 1995, foi condenado a cumprir 

pena em prisão domiciliar por quatro anos depois de ter sido flagrado abusando de 

dois garotos em um hospital psiquiátrico, com idades de dez e quinze anos. 

Novamente, em 2004, foi preso por abusar de um menino de onze anos, desta vez foi 
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flagrado praticando sexo com o garoto logo após celebrar uma missa na cidade de 

Mariana (MG). 

Por esse crime, Buzzi foi julgado e condenado a treze anos de prisão, 

permanecendo foragido até o ano de 2007, quando, após cometer outro crime, foi 

capturado. Após cumprir parte da pena, o padre foi libertado e seguiu para a cidade 

de Três Corações-MG, onde fez novas vítimas. Assim como em tantos outros casos, 

os superiores da Igreja fecharam os olhos para os crimes e vítimas de Buzzi, pois 

nunca foi impedido de exercer suas funções sacerdotais.  

Mesmo diante de tantos casos e condenações, Bonifácio Buzzi foi 

recomendado pela Arquidiocese de Juiz de Fora a uma comunidade religiosa 

denominada de Associação Comunidade Evangelizadora Magnificat, no Sul de Minas 

Gerais, onde cometeu mais crimes. Após sua última prisão, o Padre Buzzi cometeu 

suicídio dentro da cela. 

Em razão dos vários casos que são denunciados dia após dia, fato é que 

padres pedófilos existem e estão sendo condenados criminalmente. De suma 

importância, porém, observar quais atitudes estão sendo adotadas pela Igreja Católica 

para que casos de abusos sexuais contra menores sejam banidos da instituição. 

  

2.6 A NOVA POSIÇÃO DA SANTA SÉ SOBRE A PEDOFILIA NA IGREJA 

 

Durante décadas, as práticas sexuais dos padres predadores sequer 

chegaram a transpor os muros do Vaticano. As denúncias sempre foram 

imediatamente abafadas, assim como imposto e mantido total sigilo aos casos. 

A punição, se é que se pode tratar como tal, originada pela Igreja, 

normalmente, consistia na transferência do praticante do ato faltoso para outra região. 

Acontece que afastar o predador do local onde estava praticando os atos abusivos 

não retirava, por óbvio, de dentro dele o desejo de perpetuar a prática. Assim, sendo 

apenas transferido para outro local, teria ele agora vítimas diferentes, ou seja, a Igreja, 

no lugar de entender que o abusador necessitava ser afastado do convívio social, lhe 

presenteava com novas vítimas, ampliando o espaço geográfico da lesão. 

Ao que se sabe, o Estado do Vaticano jamais manteve qualquer indivíduo 

preso pelo abuso e pela prática da pedofilia. A única exceção se revela em relação ao 

arcebispo polonês Jozef Wesolowski, acusado de pedofilia quando era núncio 
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em Santo Domingo e que passou a viver em prisão domiciliar no Palácio 

dos Penitenciários dentro da Cidade Leonina. (BBC, 2015). 

O julgamento de Jozef Wesolowski em um Tribunal do Vaticano foi adiado 

às pressas porque ele havia adoecido um dia antes, sendo hospitalizado; contudo, 

poucos minutos antes de o julgamento ser adiado indefinidamente, um funcionário do 

tribunal leu em voz alta as acusações fundadas em uma quantidade enorme de 

pornografia infantil encontrada no computador de Wesolowski, bem como o modo 

como ele corrompeu, por meio de atos obscenos, os meninos que supostamente 

tinham de 13 (treze) a 16 (dezesseis) anos de idade a fim de praticar neles e na 

presença deles atos sexuais. Jozef Wesolowski faleceu antes de ser julgado. 

A avalanche de denúncias sobre abusos sexuais praticados por padres 

vem abrindo cada vez mais uma ferida secular que a liderança da Igreja não consegue 

cicatrizar. As denúncias diárias de abusos e a reação das vítimas e familiares tornaram 

intolerável qualquer hipótese de proteção aos abusadores, que até então obrigaram 

suas vítimas ao choro silencioso diante da dor. 

O sinal de alerta não podia ser mais desprezado pela Santa Sé em razão 

das incontáveis denúncias de abusos contra menores e adultos envolvendo padres, 

bispos e cardeais. Os acobertamentos e as falhas na deliberação de medidas 

concretas estão entre as principais causas desse aumento que aconteceu da noite 

para o dia, revelando a podridão e a hipocrisia no seio religioso mais forte no mundo. 

Em fevereiro de 2019, o Papa Francisco promoveu um encontro no 

Vaticano através do qual, finalmente, demonstrou que a Santa Sé se deu conta de 

que o problema da pedofilia não é uma realidade isolada, merecendo atenção e 

indicando a necessidade de se promover uma transformação profunda e estrutural, 

desde a formação nos seminários católicos às nomeações episcopais. 

Enquanto dentro dos ‘sagrados palácios’ os membros da hierarquia católica 

discutem como lidar com essa crise, do lado de fora os membros de associações e 

vítimas de abusos protestam exigindo a punição dos algozes. É a voz do povo que 

clama por justiça e denuncia o abuso de poder em parte de uma estrutura marcada 

pelo clericalismo e pelo carreirismo, duas chagas que Francisco pretende combater e 

que, na visão dele, estariam por trás de todos esses crimes. Ele próprio, por diversas 

vezes nas suas homilias, repete que, "Por trás da rigidez, há sempre alguma coisa 

escondida: em inúmeros casos, uma vida dupla.” (MARTEL, 2019). 
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Em meio a esses escândalos que abalam as estruturas da Igreja Católica, 

o papel da imprensa tem sido crucial e corajoso, eis que foi a partir do trabalho 

realizado pelos jornalistas, do jornal The Boston Globe, integrantes da famosa rede 

de investigação Spotlight, que o tapete foi levantado, mostrando toda a sujeira. 

Após assumir a responsabilidade sobre os casos de abusos sexuais do 

clero, a Congregação para a Doutrina da Fé3 está sobrecarregada. O escritório do 

Vaticano registrou, somente no ano de 2019, mil relatos vindos de toda parte do 

mundo, incluindo países que até então se mantinham imunes, o que, no entender do 

referido órgão, seria somente o início de uma crise sem precedentes que está por vir. 

Em dezembro de 2019, o monsenhor John Kennedy, chefe da seção de 

disciplina da Congregação para a Doutrina da Fé, fala durante uma entrevista no 

terraço dos escritórios da seção no Vaticano: "Estamos vendo efetivamente um 

tsunami de casos no momento, principalmente de países de onde nunca ouvimos 

falar", disse Kennedy, referindo-se a alegações de abuso que ocorreram na maior 

parte dos anos ou décadas atrás. “Nossa falta de resposta diante do sofrimento das 

vítimas, ao ponto de rechaçá-las e de acobertar o escândalo para proteger os autores 

e as instituições, acabou com o nosso povo”, disse o cardeal filipino Luis Antonio 

Tagle, um dos nove relatores escolhidos para discursar durante a assembleia 

(MEDEIROS, 2019). 

Em fevereiro de 2019, Francisco se reúne no Vaticano com autoridades 

eclesiásticas para atenuar uma crise que coloca em xeque a credibilidade da Igreja 

Católica. A pauta: o problema da pedofilia, que deixou de ser um ponto isolado para 

se tornar um verdadeiro furacão que vem engolindo a Igreja. 

O Vaticano revelou que, na última década, condenou 848 (oitocentos e 

quarenta e oito) padres que estupraram ou molestaram crianças e sancionou outros 

2.572 (dois mil, quinhentos e setenta e dois) com penas menores, fornecendo o 

primeiro detalhamento de como lidou com os mais de 3.400 (três mil e quatrocentos) 

casos de abusos relatados. 

 
3 A função da Congregação é difundir a doutrina católica e defender os pontos de tradição católica 
que possam estar em perigo. De acordo com o artigo 48 da Constituição Apostólica sobre a Cúria 
Romana, Pastor Bonus, promulgada pelo Papa João Paulo II, em 28 de Junho de 1988: "a tarefa da 
Congregação para a Doutrina da Fé é promover e salvaguardar a doutrina sobre a fé e a moral 
católica em todo o mundo: Por esta razão, tudo aquilo que, de alguma maneira, tocar este tema cai 
sob a sua competência." A congregação também trata dos casos de abuso sexual e da instituição dos 
ordinariatos pessoais. Disponível em: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations. Acesso em: 
20 dez. 2019. 

https://www.cbsnews.com/news/vatican-reveals-how-many-priests-defrocked-for-sex-abuse-since-2004/
https://www.cbsnews.com/news/vatican-reveals-how-many-priests-defrocked-for-sex-abuse-since-2004/
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordinariato_pessoal
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations


31 

 

 
 

A discussão sobre o tema pretende agora não encontrar um novo 

esconderijo para os abusadores dentro da Ordem, tal qual o posicionamento do Papa 

Bento XVI, em 2001, tinha decretado que os casos de abusos deveriam ser 

enquadrados como sendo de segredo pontifício, ou seja, a mais alta forma de sigilo 

dentro da Igreja. Para o Vaticano, essa confidencialidade era proposital e necessária, 

pois protegia não só a privacidade da vítima, a reputação dos acusados e a integridade 

do processo canônico (leia-se: a Igreja), mas sim, debater o problema a partir de duas 

diretrizes apresentadas por Papa Francisco: responsabilidade e transparência. 

Em uma nova investida contra os abusadores, no mês de dezembro de 

2019, o Papa Francisco aboliu o segredo pontifício que durante anos dificultou o 

acesso das autoridades de Justiça às investigações, garantindo proteção aos 

pedófilos e silenciando as vítimas. 

Sem dúvida, a posição corajosa do Romano Pontífice não agrada parte da 

Cúria que ainda prefere ocultar qualquer elemento que arranhe a imagem moral 

impoluta construída pela Igreja até os dias atuais. Vergar-se agora, segundo os de 

linha mais ortodoxa, significa perder o controle do rebanho. 

Independentemente de se entender as razões sobre a questão da 

volumosa constatação da homossexualidade nos corredores da Igreja, certo é que 

desde a simples conjectura popular da sem-vergonhice, até elaborados estudos sobre 

a psique e suas variantes, notadamente no mundo da sexualidade, se faz necessário 

identificar o alcance da lesão que os abusos produzem na coletividade. 

De certa forma, a tendência humana de punir diretamente o infrator, 

normalmente conforta os anseios de vingança, ainda que se tenha um processo 

regular e oficialmente estabelecido. Com isso, estando a figura da vítima satisfeita 

com a punição do seu algoz, valores coletivos são deixados de lado. 

A Igreja católica sempre foi bastante hábil em conduzir os casos de abusos, 

indicando às vítimas que estava punindo o autor do ato, quando, na verdade, apenas 

retirava o impuro da cena do crime por meio de uma transferência para outra paróquia. 

Essa atitude, normalmente, confortava, não só, os abusados e seus familiares, quanto 

à coletividade, ao passo que o próprio tempo se encarregava de promover o 

esquecimento. 

Na tentativa de novamente retomar o leme desse barco que se encontra 

dentro de uma verdadeira tormenta, o Papa Francisco vem cogitando ordenar homens 
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católicos casados e de idade madura, tendo como pano de frente as dificuldades que 

muitas localidades isoladas têm para que a Igreja possa manter um padre nessas 

comunidades. O que pretende na verdade, contudo, é frear a homossexualidade e 

diminuir a incidência dos abusos sexuais de religiosos contra menores de idade 

(MARTEL, 2019). 

Independentemente de se adotar uma ou outra posição, verdade é que a 

Igreja vem respondendo judicialmente pela violência da violação da intimidade 

praticada mundo afora por seus representantes. O Judiciário brasileiro, no entanto, 

ainda é muito tímido no que diz respeito a garantir direito indenizatório a uma 

coletividade ultrajada. 

Consoante visto até agora, este trabalho discute a possibilidade de se 

evidenciar o dano moral coletivo sofrido pelas comunidades religiosas quando da 

prática da pedofilia por integrantes da Igreja Católica. Nesse mesmo caminho, será 

apontado o efeito dos atos no indivíduo e seus reflexos na sociedade quando do 

descobrimento de padres pedófilos que atuam como clérigos.  

Na verdade, o que se encontra são decisões muito aquém da gravidade 

que os infinitos casos apurados evidenciam, eis que a cicatriz deixada pelos religiosos 

abusadores se eterniza na mente e na vida das vítimas, familiares e da comunidade 

onde se deu o episódio. 

A ideia de reparação pelos ilícitos praticados pelos representantes da Igreja 

católica deve ser abordada tanto pelo seu aspecto penal (criminal), quanto pelo 

aspecto civil, sendo esta última justamente a propulsora deste ensaio.    

A reprovação penal, ainda que seja a mais alardeada pela mídia e a que 

maior satisfação imediata conduza, não é considerada como suficiente em si mesma. 

Ademais, a condenação dos padres pedófilos pelas vias criminais somente retira de 

circulação o criminoso, que não pode mais obter um salvo- conduto, por meio das 

transferências que lhes eram impostas pela Igreja, mas definitivamente não reparam 

os danos causados.   

Conforme se verá no capítulo posterior, a própria reparação civil também 

encontra certos obstáculos para sua concretização, sendo certo que, numa visão mais 

apropriada, e de acordo com o propósito do presente trabalho, ao se concretizar a 

lesão, a existência de uma condenação que implique a criação de meios ou ações que 

visam a minimizar a lesão social coletiva de determinada comunidade seria muito mais 

fértil e produtiva para tal meio.  
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3 DA REPARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DANO  

 

Sob o aspecto formal, crime é conceituado como a contradição do fato à 

norma penal, ou seja, é toda conduta (ação ou omissão) proibida por lei sob ameaça 

de pena (SALIM, 2014, p. 139). Completando, isto é, a consequente lesão ou 

periclitação de um bem ou interesse jurídico penalmente tutelado. 

O tipo penal surge quando a lei em sentido estrito descreve a conduta 

(comissiva ou omissiva) tendo por finalidade proteger determinado bem em que outros 

ramos do Direito foram insuficientes na tutela. Na definição de Eugênio Raul Zaffaroni, 

“o tipo penal é o instrumento legal, logicamente necessário e de natureza 

predominantemente descritiva, que tem função a individualização de condutas 

humanas penalmente relevantes” (2011, p. 115). 

 

3.1 DA REPARAÇÃO PENAL: BREVES CONSIDERAÇÕES E SUA DISTINÇÃO DA 

REPARAÇÃO CIVIL 

 

Pela falta de regulamentação em lei específica, a pedofilia não é 

considerada um tipo penal, embora os casos ocorram diuturnamente no mundo e, 

nesse momento, mais notadamente, dentro das Igrejas. 

Mesmo não sendo tipificado no ordenamento penal, não há como descrever 

a pedofilia e o agente pedófilo longe da esfera jurídico-penal, uma vez que a prática 

de atos libidinosos contra crianças está devidamente tipificada, tanto pela Lei Penal 

Brasileira, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

A criança e o adolescente passaram a ter especial proteção do Estado 

brasileiro com a chegada da Constituição Federal de 1988. Não é sem motivo que o 

artigo 227 da referida Carta estabelece como dever não só da família e da sociedade, 

mas do Estado: 

 

[...] assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 



34 

 

 

Mais adiante, no parágrafo 4º do mesmo dispositivo, expõe que “a lei punirá 

severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. 

A proteção deve aqui ser abordada com especial ênfase ao princípio da 

proteção integral, ou seja, as crianças e adolescentes são sujeitos de direito, e, em 

assim sendo, são merecedoras de uma proteção diferenciada, eis que pessoas em 

condição de desenvolvimento biopsíquico. Nesse sentido, assegura crianças e 

adolescentes todos os direitos fundamentais, afastando-os de toda e qualquer forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Em matéria penal, não pode o legislador agir de forma deficitária, 

enfraquecendo o sistema penal e desprotegendo os bens jurídicos tutelados. É o caso 

das normas direcionadoras da proteção voltada à criança e ao adolescente, cujo 

compromisso do intérprete é extrair-lhe a máxima efetividade, não sendo aceitável, de 

acordo com o novo paradigma constitucional, qualquer norma que dificulte ou mesmo 

impeça essa proteção. 

A legislação penal nos últimos anos passou alterações significativas para 

melhor adequar-se à realidade. Com efeito, em 07 de agosto de 2009, foi sancionada 

a Lei Federal nº 12.015, que alterou o Título VI da Parte Especial do Código Penal 

Brasileiro, cuja finalidade foi deixar essa parte do Código o mais próximo possível do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Com a nova redação, o crime de estupro (artigo 213, CP) se caracteriza 

pela conduta de "Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se  pratique outro ato 

libidinoso". Vê-se, pois, com as alterações, que a tipificação do estupro passou a 

utilizar a nomenclatura “constranger alguém” (não mais apenas a mulher) à prática de 

atos libidinosos diversos da conjunção carnal que anteriormente caracterizava o crime 

de atentado violento ao puder (artigo 214, CP), revogado. Assim, se configura estupro 

como a prática de qualquer ato libidinoso (conjunção carnal, coito anal, felação etc.). 

Escrevendo sobre o tema, Mirabette contribui:  

 

Na nova disciplina dos crimes sexuais se reconheceu a primazia do 
desenvolvimento sadio da sexualidade e do exercício da liberdade sexual 
como bens merecedores de proteção penal, por serem aspectos essenciais 
da dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade. Nesse 
sentido se orientou a reforma de vários tipos penais: buscou-se um 
tratamento igualitário entre homens e mulheres como sujeitos passivos dos 
crimes sexuais; procurou-se intensificar, pela disciplina em capítulos 
específicos, a proteção dos menores de 18 anos, em especial os menores de 
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14 anos, contra os efeitos deletérios que os crimes sexuais provocam sobre 
a sua personalidade ainda em formação, estendendo-se essa especial 
proteção a outras pessoas particularmente vulneráveis em decorrência de 
outras causas como a enfermidade ou deficiência mental; ampliou-se a 
repressão a outras formas de exploração sexual além da prostituição etc. ( 
2010, p. 384). 

 

Segundo ensina Genival Veloso França, uma pessoa em estado de 

vulnerabilidade é aquela menor de 14 (quatorze) anos de idade ou que, pelo fato de 

ser portadora de deficiência ou enfermidade mental, não tem o devido entendimento 

para a prática do ato sexual, ou aquele que, por qualquer outra causa, não pode 

resistir às investidas do autor ou dos autores, mesmo que essa vítima seja maior de 

idade, mentalmente sadia ou fisicamente capaz (2011, p. 256). 

Sob tal perspectiva, Mirabette entende que o caput do artigo 217-A, CP, 

tem por objeto central, de certa forma, tutelar o desenvolvimento sexual do menor de 

14 (quatorze) anos que não tem a maturidade necessária para manter com liberdade 

relações de natureza sexual (2010, p. 409). 

Desta feita, importante é salientar que o bem jurídico que se busca tutelar 

pela norma penal é o desenvolvimento sexual e a liberdade física daqueles que a lei 

considera mais vulneráveis ao abuso sexual. 

O abuso sexual infantil com finalidade, direta ou indireta, de obtenção do 

prazer lascivo, segundo Genival Veloso de França, manifesta-se de muitas maneiras, 

tais como: 

 

Carícias nos genitais das crianças, solicitação para que elas a façam nos 
adultos, contato bucogenital do autor com a vítima ou vice-versa, coitos 
incompletos anovaginais, ou mesmo exibição dos genitais dos adultos, 
masturbação na presença das crianças ou exibição de material pornográfico 
a elas (2011, p. 266). 
 

Em suma, o agente pedofílico, caso cometa o ato criminoso na busca da 

satisfação da libido, ainda que não exista tipificação da pedofilia, responderá pelas 

formas legais, como o estupro de vulnerável, ou por aqueles crimes regularmente 

tipificados pelo o Estatuto da Criança e do Adolescente, não ficando imune aos rigores 

da lei. 

Considerando que as vítimas dos padres predadores se erguem no eixo 

cronológico de menores de 5 (cinco) a 13 (treze) anos de idade, se impõe aplicação 

no que dispõe artigo 217-A, CP, estupro de vulnerável; artigo 218, CP, indução de 
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menor de 14 (quatorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem; artigo 218-A, CP, 

satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente e artigo 218-B, 

CP, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. 

Malgrado a grande carga de revolta social em relação aos crimes que 

envolvem menores de idade, há de se ter em mente certo freio para apurar e julgar 

tais crimes, eis que não raramente o termo pedofilia é utilizado de  

indiscriminadamente, ou seja, sem o devido e necessário discernimento, levando a 

entender que a pedofilia está tipificada no arcabouço da legislação penal em vigor no 

nosso país, quando na verdade ainda não o é. 

Muito importante nesse momento é salientar que nem todos os que 

praticam crimes sexuais são pedófilos, bem como, nem todos os criminosos sexuais 

contra vulneráveis são pedófilos. A moldura da pedofilia não implica crime por si só, 

porém, externá-la envolvendo menores de idade implica em crime. 

 

3.2 A INIMPUTABILIDADE PENAL QUE ENVOLVE A PEDOFILIA 

 

Muito embora o ato do abuso sexual contra menores de idade encontre 

resposta na letra da lei penal, a conduta do criminoso necessita, para real 

enquadramento da pedofilia, não só a indicação penal, mas se faz necessário buscar 

também os aspectos psicológicos do ato.  

Caracterizada como um dos tipos de parafilia4, muitos já defendem a 

inimputabilidade do pedófilo, pois se trata de um indivíduo com uma possível doença 

mental. Ao cometer atos de pedofilia, no entanto, não se torna um sujeito inimputável 

por se tratar de doenças da personalidade antissocial e da vontade. 

Abordando a matéria, Guilherme Nucci sustenta que se deve dar particular 

enfoque às denominadas doenças da vontade e personalidade antissociais, que não 

são consideradas doenças mentais, razão pela qual não excluem a culpabilidade, pois 

não afetam a inteligência e a vontade do agente. As doenças da vontade são próprias 

das personalidades instáveis, que se expõem de maneira particularizada, desviando-

 
4 As parafilias são reconhecidas no campo da Medicina legal como sendo distúrbios qualitativos e 
quantitativos do instinto sexual. São fantasias ou comportamento recorrente e intenso que ocorrem 
habitualmente, podendo existir como sintoma numa perturbação psíquica, como intervenção de 
fatores orgânicos glandulares e simplesmente como questão da preferência sexual (VELOSO, 2011, 
p. 271).  
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se do padrão médio, considerado normal. Por exemplo: o desejo de aparecer, os 

defeitos ético-sexuais, a resistência à dor, entre outros. (2011, p. 309). 

Ocorre que, em razão dos vários casos aqui narrados e outros tantos, 

percebe-se, por sua vez, que o indivíduo que comete abuso sexual contra menores 

de idade em evidente prática da pedofilia possui total consciência do ilícito praticado, 

não cabendo, portanto, a aplicação do artigo 26 do Código Penal, que prescreve: “É 

isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 

incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento”. [Grifou-se] 

Nesse sentido, vale ser evidenciada a decisão proferida na 9ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a Apelação Criminal 

nº 481635.3/8-0000-000 sob a relatoria do desembargador Roberto Midolla. Vejamos: 

 

Por outro lado, o laudo pericial concluiu que o apelante era capaz de 
entender o caráter criminoso, mas sua determinação é marcada pela 
compulsão doentia de atividade sexual com crianças, ou seja, a 
pedofilia. Ocorre que isso não o beneficia, nos termos do artigo 26 do 
Código Penal. Tentou dissimular a sua conduta perante Juízo, mas contou 
com detalhes no inquérito. Em razão disso, a absolvição pretendida, com 
medida de segurança, não merece acolhimento. [grifou-se] 
 

Com o mesmo proceder foi o entendimento gravado na sentença em ação 

de abuso sexual contra menor (processo nº 2004.2.047676-2) cuja origem é da Vara 

de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém (PA): 

 

O réu, quanto à questão da culpabilidade da conduta, este se exteriorizou 
pela consciência da infrigência da norma penal, o que não o 
favorecia; quanto à personalidade e conduta social do réu, revela que ele 
possui conduta normal ao homem comum, e personalidade, que o 
mesmo possui desvio tendente a instintos pedófilos, além de ter sido 
capaz de enganar a todos, demonstrando ser pessoa dissimulada, o que 
não o favorecia; e quanto as consequências deixadas na vítima, um trauma 
psicológico que esta carregará por toda sua vida, considerado extremamente 
grave. [grifou-se] 

 

Em estreita percepção aos julgados, é o posicionamento de Fani Hisgail, 

quando afirma que: 

 

O pedófilo sabe o que está fazendo. Mesmo considerando que se trata de 
uma patologia, ele preserva o entendimento de seus atos, o que o diferencia 
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de um psicótico. O fato de a pedofilia ser uma patologia, não significa que o 
pedófilo não deva ser punido. Mas, livre se sua pena, ele geralmente reincide, 
por isso, precisa ser tratado, ainda que na prisão. O problema é que, ele não 
vai procurar um especialista porque a patologia não o incomoda, ele não 
sente culpa. Mas, quando se trata de um sintoma da cultura, a pessoa vai 
procurar ajuda. Ela sente culpa e angústia. (HISGAIL, 2001).  

  

Ao realizar o levantamento dos casos de pedofilia, o relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (BRASIL, 2010, p. 64) indicou que de 80% (oitenta por cento) 

a 90% (noventa por cento) dos contraventores sexuais não apresentam nenhum sinal 

de alienação mental. Portanto, podem responder juridicamente pelos atos criminosos 

praticados.  

Na mesma CPI, o então presidente, o senador  Magno Malta, declarou que: 

 

O fato é que os pedófilos, no mais das vezes, têm plena consciência da 
numerosa existência de vedações – que vão do mundo moral ou universo do 
direito codificado – às práticas sexuais que envolvem crianças. Não se trata, 
portanto, de uma orientação sexual, mas de um desvio socialmente 
condenável que tem resultado em sua tipificação penal. Hoje, as mais 
diversas legislações internacionais classificam a relação sexual entre o adulto 
e a criança como crime. (2010, p. 65). 

  

Jorge Trindade, ao se manifestar sobre o tema, expõe que: “[...]a pedofilia 

como doença moral, não retiraria a responsabilidade do agente, e o pedófilo seria 

considerado inteiramente responsável por seus atos. Portanto, do ponto de vista 

jurídico, plenamente capaz”. (2010, p. 85). 

Igualmente se posicionou Carlos Forte, Promotor de Justiça em Minas 

Gerais, ao promover consideração sobre os crimes relacionados aos autores da 

prática criminosa ligados à pornografia infantil, tais como crimes de venda de 

pornografia infantil (artigo 241); os crimes de divulgação de pornografia infantil (artigo 

241-A); os crimes de posse de pornografia infantil (artigo 241-B); os crimes de 

produção de pornografia infantil simulada/montagem (artigo 241-C); e os crimes de 

aliciamento de criança (artigo 241-D), dizendo são o grooming propriamente dito, 

expressão inglesa usada para definir genericamente o processo utilizado por pedófilos 

criminosos na internet, e que vai do contato inicial à exploração ou abuso sexual de 

crianças e adolescentes. (2011, p. 9). 

Em sequência, ainda dentro do posicionamento defendido pelo referido 

promotor de justiça, ele afirma que, mesmo o autor do ato sendo portador dessa 

parafilia, não é por si só crime, mas exteriorizar atos de pedofilia, ou seja, praticar 
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estupro contra crianças ou mesmo usar pornografia infantil para meios ilícitos são 

considerados crime contra vulnerável – porque são definidos como tal em lei – e são 

evidentemente ligados à pedofilia – preferência sexual por crianças. 

Há de se entender, pois, que todo aquele que vier a praticar qualquer ato 

descrito como crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, fatalmente, responderá 

em juízo pela prática delitiva. Para tanto e nesse sentido, o legislador abrangeu todas 

as possibilidades de ações criminosas que poderiam ser cometidas contra crianças, 

pois é dever do Estado proteger seus tutelados. 

Deste modo, conclui-se que a prática da pedofilia, apesar de intimamente 

atrelada e relacionada com o desvio da personalidade de preferência sexual de um 

indivíduo, não agasalha o benefício da inimputabilidade penal previsto no Códex Penal 

Brasileiro, pois tal benesse, segundo a doutrina majoritária, não é garantida ao 

indivíduo pedofílico, eis que este tem plena consciência da conduta ilícita e amoral 

dos atos que comete.  

 

3.3 DA REPARAÇÃO CIVIL 

 

Etimologicamente, a responsabilidade registra-se como um dever, uma 

obrigação ou mesmo um compromisso. Tal indicação não é muito distante do sentido 

jurídico que sustenta ser esta um encargo que é dado a alguém que causou prejuízo 

a outrem em decorrência da violação de um outro dever jurídico. A responsabilidade 

vista sob esse ângulo surge de maneiras diversas, ou seja, pode ser civil, penal, 

administrativa, fiscal entre outras, mas sempre como consequência de um ação lesiva 

para se responder por ela.  

O dever genérico dirigido a todas as pessoas se impõe em não violar direito 

alheio. Ultrapassado esse limite e ocorrendo lesão patrimonial ou extrapatrimonial, 

surge a obrigação de reparar os danos. 

Segundo Silvio Venosa (2009, p.17), o instituto da responsabilidade civil 

evolui com o surgimento da Lei de Aquilia, à época de Justiniano, e que segundo o 

professor, "[...] foi um plebiscito aprovado provavelmente em fins do século III ou início 

do século II a.C., que possibilitou atribuir ao titular de bens o direito de obter o 

pagamento de uma penalidade em dinheiro de quem tivesse destruído ou deteriorado 

seus bens". 
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No ordenamento brasileiro, a responsabilidade civil aparece descrita pelo 

Código Civil, no artigo 927, sob o seguinte contexto: “aquele que por ato ilícito (artigos 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Vê-se, pois, que o 

referido instituto aparece para garantir ao cidadão que sofre algum tipo de lesão a 

reparabilidade adequada. 

Ainda no mesmo artigo, na sequência, em seu parágrafo único, tem-se que 

“[...]haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos 

específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Percebe-se, pois, 

que o Código Civil considera o ato ilícito como proveniência de obrigação, eis que 

constitui dever de reparar o dano. 

Atenta-se que a figura do ato ilícito não está somente registrada no artigo 

927 do Código Civil. Na verdade, o próprio artigo 927 remete o leitor ao artigo 186, 

que aborda e reconhece a existência do dano moral. Veja-se: “Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Note-se, portanto, que a obrigação de reparar o dano se origina da conduta 

ilícita do agente que lhe deu causa. Sérgio Cavalieri Filho (2007) expõe: “[...] obrigação 

é sempre um dever jurídico originário; responsabilidade é um dever jurídico sucessivo, 

consequentemente à violação do primeiro”. O dever de reparação é consequência do 

ato ilícito, porém nem toda obrigação de indenização resulta de um ato ilícito. 

Nos casos de danos patrimoniais, a reparação é bem mais facilmente 

apurável e visível, o que gera, inevitavelmente, por meio de indenização pecuniária 

ou de obrigações de dar ou de fazer. 

A mesma coisa, no entanto, não se observa em relação aos danos 

extrapatrimoniais, cuja violação atinge bens de caráter imaterial (ofensas a direitos de 

personalidade – imagem, nome, pensamento, honra, liberdade). Aqui, a violação traz 

como consequência um mal que não pode ser apagado, fato que, de certa forma, inibe 

a ideia de uma reparação perfeita, tal qual as próprias dos danos patrimoniais. 

Nesse sentido, autores como Caio Mário da Silva Pereira e Wilson Melo da 

Silva expressam que  parte da doutrina entende que utilizar a terminologia indenização 

não expressa com maestria a reparação do dano extrapatrimonial; preferem, pois, 

traduzir o termo reparação para compensação ou satisfação, quando querem indicar 

a reparação de danos extrapatrimoniais. 
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Nas palavras de Mirna Cianci (2007), 

 

Resume-se, portanto, o tema [do conceito de dano moral] à contraposição 
entre os conceitos de patrimonialidade e de não patrimonialidade, aquele 
dentro da classificação da riqueza material, avaliável em dinheiro ou 
equivalente, e este atinente a bens imateriais, cujo correspondente em 
dinheiro somente teria a função compensatória. A partir desse contraconceito, 
pode ser definido o caráter da reparação do dano moral como restauração 
compensatória (...). 

 

O pequeno pugilato entre doutrinadores que ora se apresenta é sobre a 

essencialidade dessa função de reparação, dado que as relações sociais vêm se 

tornando mais complexas e a responsabilidade civil, sem qualquer dúvida, tem 

adquirido maior relevo na solução de conflitos, muito especialmente quando se trata 

de dano pessoal extrapatrimonial. 

Os abusos e violações não patrimoniais estão cada vez mais na nossa 

sociedade e, a galope, corroem e destroem valores que, utilizando uma expressão do 

dia a dia, até ontem não se ousava sequer imaginar, quanto mais atingir. A tão 

sonhada evolução humana vem sendo golpeada sem piedade. 

Por óbvio que o Direito, na tentativa, ainda que desigual, de equilibrar tal 

situação, está vertendo esforços para dar maior coloração ao aspecto punitivo da 

responsabilidade civil. Nesse contexto, vários autores tentam fundar entendimento em 

relação à sua admissibilidade e então concluir em que medida devem ser estendidas 

as outras funções da responsabilidade civil – a função punitiva (ou sancionatória) e a 

função preventiva (ou dissuasória). 

Nehemias Domingos de Melo (2011), em relação ao tema, entende que, 

 

Tratando-se de dano moral e na impossibilidade de restituir o lesado à 
situação anterior, somos defensores da doutrina da exemplaridade pela qual 
o valor da indenização deve cumprir um tríplice papel, qual seja: compensar 
a vítima pelos infortúnios sofridos, ofertando-lhe uma soma em dinheiro que 
possa lhe trazer satisfações; punir o ofensor de sorte que a condenação 
possa cumprir o papel pedagógico do desestímulo; e de exemplaridade para 
a sociedade, demonstrando que aquele tipo de comportamento não é aceito 
impunemente pelo judiciário, agindo no sentido de desestímulo coletivo. 

 

Em uma posição mais futurista, Daniela Lutzky (2012) defende o argumento 

de que a reparação deve ser alçada à categoria de direito fundamental, pois o modelo 

reparatório atual já está superado, eis que "a tão só reparação do dano, no mais das 

vezes, não perfaz uma solução jurídica satisfatória, adequada, porque não atende ao 
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sentimento médio de justiça, que clama por alguma forma de retribuição do mal 

suportado”. Além disso, a função reparatória é voltada para o passado, ocupa-se de 

um fato já ocorrido. 

Alguns ainda reforçam a noção de que, ao elevar a corrente doutrinal 

punitiva, estar-se-ia voltando os olhos mais para o ofensor do que ao ofendido, e, com 

isso, relegando à reparação a um nível secundário, o que daria certo entendimento de 

um propósito vingativo. 

Paralelamente à função punitiva, se tem a chamada função preventiva ou 

dissuasória da responsabilidade civil. Essa função afina ideia de que o quantum 

indenizatório se entabula como um fator de dissuasão, estimulando os indivíduos a 

evitar ser o agente ativo lesionador. A função preventiva ou dissuasória da 

responsabilidade civil possui ainda um caráter pedagógico ou educativo. É utilizado, 

no entanto, para coibir ações danosas, muito mais do que para orientar as pessoas a 

adotarem melhores comportamentos. 

Em linhas resumidas a respeito das funções da responsabilidade civil, nada 

mais apropriado para expor a respeito das funções do que o citado por Marco Sommer 

Santos (1999, p. 285-286), a respeito: 

 

Apesar da autoridade e dos argumentos utilizados em prol da adoção de uma 
função preventivo-punitiva ou mesmo mista à satisfação dos danos 
extrapatrimoniais, o fato é que esse paralelismo de funções acaba por 
confundir a tradicional distinção entre a responsabilidade civil e a 
responsabilidade penal existentes nos sistemas romano- germânicos. A 
despenalização é uma das características mais marcantes da moderna 
responsabilidade civil. Graças a ela, muitos foram os avanços em direção à 
efetiva reparação do dano. 

 

3.4 DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

 

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, assegura a 

indenização por dano material ou moral. Nesse mesmo sentido, afirma o artigo 927 

do Código Civil que “aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a 

outrem fica obrigado a repará-lo”. Desta feita, o legislador estabeleceu os requisitos 

necessários à configuração do dano sujeito à reparação. Note-se, desde já, que a 

obrigação de indenizar o dano causado a outrem, por dolo ou culpa, é obrigação 

independente da responsabilidade criminal.  

A professora Maria Helena Diniz entende que: 
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A aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou 
patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de 
pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda 
ou, ainda, de simples imposição legal. Definição esta que guarda, em sua 
estrutura, a ideia da culpa quando se cogita da existência de ilícito 
(responsabilidade subjetiva), e a do risco, ou seja, da responsabilidade sem 
culpa (responsabilidade objetiva). (2015, p. 50). 
 

Indiscutivelmente, a conduta, seja ela comissiva ou omissiva, é de 

relevância indispensável para formatar a responsabilidade civil. Por óbvio que, ao se 

falar aqui de conduta, deve ser evidenciado que se trata apenas das condutas ilícitas, 

caso contrário, não há que se falar em responsabilidade civil.  

Pela definição de Venosa62 (2013, p. 24): 

 

[...] os atos ilícitos são os que promanam direta ou indiretamente da vontade 
e ocasionam efeitos jurídicos, mas contrários ao ordenamento. O ato 
voluntário é, portanto, o primeiro pressuposto da responsabilidade civil [...]. O 
ato de vontade, contudo, no campo da responsabilidade deve reverter-se de 
ilicitude. Melhor diremos que na ilicitude há, geralmente, uma cadeia ou 
sucessão de atos ilícitos, uma conduta culposa. Raramente a ilicitude 
ocorrerá com um único ato. O ato ilícito traduz-se em um comportamento 
voluntário que transgride um dever. Como já analisamos, ontologicamente o 
ilícito civil não difere do ilícito penal; a principal diferença reside na tipificação 
estrita deste último. 

  

O elemento básico para indicar a existência da responsabilidade pela 

prática do ato ilícito será um comportamento humano violador, pois somente as 

condutas dessa natureza são cabíveis às ideias acerca da reparação civil. 

Obviamente que, para se concretizar a obrigação de indenizar, necessário 

se faz atrelar a conduta do agente aos efeitos produzidos por meio do nexo de 

causalidade. Para Venosa, “É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por 

meio do exame da relação causal que se conclui quem foi o causador do dano”. (2013, 

p. 54). 

Assim sendo, não se impõe qualquer efeito indenizatório sem que o ato 

lesivo faça relação com o agir (conduta), por meio do nexo de causalidade, uma vez 

que se exige tal ligação para que se possa constituir a possibilidade indenizatória, sob 

pena de ser reconhecida sua imperfeição, ou seja, em relação ao nexo causalidade, 

temos que se trata do vínculo, do elo entre a conduta originária e a consequência 

derivativa dela, ou seja, o dano. É, pois, de suma relevância que o nexo esteja 

manifesto na conduta do agente para fins de dar sentido à responsabilização. 
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A respeito disso, Serpa Lopes descreve:   

 

Uma das condições essenciais à responsabilidade civil é a presença de um 
nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. É uma noção 
aparentemente fácil e limpa de dificuldade. Mas se trata de mera aparência, 
porquanto a noção de causa é uma noção que se reveste de um aspecto 
profundamente filosófico, além das dificuldades de ordem prática, quando os 
elementos causais, os fatores de produção de um prejuízo, se multiplicam no 
tempo e no espaço. (2001, p. 218).  

 

Sobre o tema, Nader evidencia que, para caracterizar o nexo causal, é 

preciso que os prejuízos sofridos sejam oriundos da ação ou omissão praticada pelo 

indigitado, ao concluir que “[...] a causa de um dano é o fato sem o qual este não teria 

acontecido”. (2010, p. 112).  

Finalmente, para formalização da reparabilidade, se exige a identificação 

do dano, ou seja, sem existir esse elemento, afastada está a responsabilidade civil. 

Gagliano e Pamplona Filho destacam: “[...] sem a ocorrência deste elemento não 

haveria o que indenizar, e, consequentemente, responsabilidade”. (2005, p. 39).  

A divisão do dano pela doutrina é feita em duas espécies: o Dano Moral e 

o Dano Patrimonial, tema que será abordado com detalhes no capítulo seguinte. Por 

ora, suficientes são as palavras de Sérgio Cavalieri (2012): 

 

[...] conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição de 
um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem 
patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da 
vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc. E, suma, dano é lesão 
de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida 
divisão do dano patrimonial e moral. 

 

O efeito do ato danoso será juridicamente relevante quando da diminuição 

ou destruição de um bem jurídico tutelado, patrimonial ou moral. Para esse fim, se 

deve observar que a lesão deverá produzir consequência efetiva em face da 

existência do ato lesivo, nos termos dos pressupostos da responsabilidade civil. 

Transportando o entendimento acima para os crimes de abuso sexual na 

Igreja, fica tangível o reconhecimento, não só ato do ilícito propriamente configurado, 

como, também, da ofensa à integridade moral do menor, cabendo a condenação de 

indenização por força da violação da intimidade decorrente de uma relação de 

confiança, de moral e santidade entre os fiéis e a própria Igreja Católica.  
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3.5 AS MODALIDADES DE REPARAÇÃO: O DANO MORAL 

 

Neste momento, em face do propósito do trabalho, é imperioso recolher 

esforços no sentido de somente abordar a reparabilidade por ação lesiva quanto aos 

danos morais.  

Inúmeros são os conceitos sobre dano moral. Maria Celina Bodin de 

Moraes, destaca como: 

 

[...] aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos 
personalíssimos. Isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada 
pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, 
as manifestações culturais e intelectuais entre outros. O dano ainda é 
considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na 
órbita de seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza, 
humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. (2009, p. 
157). 

 

Nesse sentido, para que se identifique dano moral, necessário é ser 

evidenciada uma lesão a um dos direitos da personalidade da vítima e cujo objetivo é 

compensar, de algum modo, o dano causado por atos ilícitos que geram dor, 

humilhação e sofrimento moral.  

Ocorre que, embora o dano moral esteja em pleno reconhecimento em 

nosso ordenamento jurídico, certo é que a indenização, por incidir em elementos não 

tangíveis, como é o dano patrimonial, incide na busca dos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, por parte do julgador.  

Com efeito, é de suma importância o debate sobre o quantum reparatório 

por ocorrência de dano moral em face da dificuldade de se fixar o valor. Logo, ao 

avaliar o dano moral, relevante é visualizar não só o fator desestimulador  direcionado 

ao ofensor, bem como a pacificação social.  

Sobre o tema, José Osório de Azevedo Júnior, assim entende: 

 

A Jurisprudência é engraçada; às vezes, ela vai além da doutrina, outras 
vezes ela fica para trás. Numa outra matéria que eu tenho estudado bastante, 
que é o Compromisso de Compra e Venda, por exemplo, a Jurisprudência 
construiu praticamente tudo, em grande parte à revelia dos doutos. Aqui neste 
campo do dano moral, deu-se o contrário: a Doutrina recomendava, mas o 
juiz não concedia. Por que essa timidez? Eu vejo dois motivos. O primeiro, 
creio, é fruto de um positivismo jurídico exacerbado. Foram gerações de 
juízes formados numa linha muito positivista, só de enxergar o texto expresso 
da lei. Como disse Mário Moacir Porto, é o “juiz São Tomé”, que só acredita 
naquilo que vê escrito e expresso. Para superar o positivismo jurídico 
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tradicional não é preciso apelar para o direito natural. Um positivismo crítico 
que se valha dos princípios que estão disseminados pela ordem jurídica teria, 
por certo, sido mais fértil. (…) “Mas o fato é que, nesse período, dominava os 
espíritos um positivismo exacerbado. Um segundo ponto, que eu acho bem 
objetivo, está na dificuldade de avaliar o dano moral. Como isso é muito difícil, 
o juiz fica tentado a não avançar. “É melhor parar por aqui, nem chegar à 
execução”. É a consequência daquele argumento da tese negativista, 
segundo o qual é impossível mensurar e avaliar a for moral. (1996, p. 8-9). 

 

Logo, é de fácil percepção a ideia de que, na esfera do dano moral, o 

acalanto da vítima surge no momento em que se reconhece a injusta violação do seu 

direito. Para Sérgio Cavalieri, 

 

O ressarcimento do dano moral não tende à restitutio in integrum do dano 
causado, tendo mais uma genérica função satisfatória, com a qual se procura 
um bem que recompense, de certo modo, o sofrimento ou a humilhação 
sofrida. Substitui-se o conceito de equivalência, próprio do dano material, pelo 
de compensação que se obtém atenuando, de maneira indireta, as 
consequências do sofrimento. (2008, p. 80). 

 

Caminhando nessa linha de raciocínio, Antunes Varela pondera: 

 

[...] há de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter 
em linha de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores 
subjetivos (de uma sensibilidade particularmente embotada ou especialmente 
requintada). Por outro lado, a gravidade apreciar-se-á em função da tutela do 
direito: o dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma 
satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Diante do exposto, é inegável o 
fato de que o dano precisa ter uma determinada intensidade, que ultrapasse 
um simples aborrecimento, que atravesse a linha do suportável [...] Mero 
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 
no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais e busca 
de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

 

Fazendo uma ponte para o tema do estudo, sobra evidente o fato de que 

as consequências dos crimes cometidos pelos sacerdotes são avassaladoras. A 

violência sexual afeta de variegadas maneiras o desenvolvimento de uma criança, 

envolve e gera efeitos trágicos nos sentidos emocionais, físicos, psicológicos, 

psiquiátricos e ainda relacionais. 

Na verdade, a lesão resultante da prática de tal crime resulta numa lesão 

coletiva, eis que toda sociedade acaba por ser atingida, não só dado ao aspecto 

absurdo do tipo penal em si, mas por envolver um representante da Igreja. Nesse 

contexto de extensão reflexiva do dano, observamos que os danos morais se dividem 
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em danos morais diretos ou puros e danos morais indiretos ou reflexos. Os primeiros 

configuram-se no âmago da personalidade, ao passo que os outros constituem efeitos 

de atentados ao patrimônio ou aos demais elementos materiais do acervo jurídico 

lesado, isto é, extrapolam à parte inicialmente atingida (BITTAR, 1999). 

Clayton Reis, afirma ser: 

 

(...) inquestionável que a defesa da honra, da liberdade, do decoro, da 
integridade, dos sentimentos afetivos, da imagem do homem de família ou 
dos atributos constitui a defesa dos padrões de virtude de que são imbuídas 
as sociedades. A defesa desses padrões pessoais, sobre os quais se 
assentam os padrões da sociedade, é a defesa da própria sociedade. (1994, 
p. 100). 

 

Em relação ao nexo de causalidade nos casos de abusos por clérigos e a 

extensão da lesão produzida, se vê sem qualquer distorção que atinge não só o 

menor, por óbvio, mas a família e a sociedade de modo ardente. Destarte, percebe-

se que a ofensa moral lançada a qualquer cidadão transporta efeitos negativos à 

própria comunidade, que também reage contra o ofensor. Daí o objetivo da reparação, 

não só, de estabelecer indenização ao ofendido, mas, sobretudo, evitar, atuando na 

prevenção, que novas ofensas ocorram, restabelecendo o respeito, mantendo assim 

o equilíbrio social. (FLORINDO, 1995, p. 53). 

A reparabilidade da vítima na condição individualista, de certa forma, não é 

elemento de grande complexidade, ainda que diante da quebra de valores expressivos 

e vitais da estruturação humana, a exemplo da honra, intimidade etc. Nessa condição, 

o dano moral segue duas vertentes para fins de reparabilidade, in natura ou in 

pecunia. A reparação in natura, sem dúvida alguma, é bem complicada, vez não 

reconstituirá o patrimônio imaterial lesionado (restituo in integrum). Resta, pois, a 

reparabilidade in pecúnia, que tentará por meios financeiros repor os efeitos 

indesejáveis que o ato lesivo produziu sobre a pessoa ofendida. 

Mergulha-se um pouco mais profundo nos efeitos da lesão pela prática de 

abusos sexuais de menores por padres junto ao coletivo, ou seja, perante determinada 

comunidade atendida pela Igreja. Impossível, pois, não se questionar sobre a própria 

razão do trabalho aqui apresentado, qual seja, quanto à possibilidade da 

reparabilidade pelo dano moral coletivo lesionado.  

Como o tema merece melhor detalhamento sobre seus aspectos, a matéria 

é tratada no capítulo seguinte, no qual são abordadas suas peculiaridades.  
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4 OS NOVOS DANOS 

 

A vida grupal a que o ser humano se sujeita ao correr dos séculos não é 

somente formada por via de realizações e alegrias. A energia que move a sociedade 

é igualmente a energia que atrita os indivíduos formadores de determinado núcleo 

social. A relação psicossocial absorvida e externada pelo ser humano ao ver-se 

atingido pela ação de outro, que lhe propicia um dano, marcha temporalmente lado a 

lado com a caminhada da espécie humana. Certo é afirmar que a reação diante da 

presença efetiva do dano muitas vezes desencadeia o lado mais primitivo do 

lesionado. 

Antes, porém, de se trazer uma abordagem atual sobre o que vem a ser o 

dano, necessário é recordar o tempo em que as reações humanas ainda se 

projetavam por meio da vingança individual ou coletiva, cuja ideia não era o 

ressarcimento, mas sim a punição do ofensor ou mesmo do núcleo social ao qual 

pertencia. 

 

4.1 O DANO 

 

Em Roma, o meio primitivo de satisfação do dano era a vingança exercida 

pela vítima em face do seu ofensor, embora a palavra vingança deva merecer certo 

freio na sua essência, eis que a reação do ofendido era emoldurada por via de regras 

preestabelecidas. O interessado agia conforme o Estado indicasse. Não absurdo, 

pois, há o entendimento de que até mesmo a mais primitiva regra do olho por olho, 

dente por dente5, estava balizada pelo Estado imperador.  

A presença do Estado nos atos permissivos de vingança remonta ao 

Código de Ur-Nammu, "[...] presumido fundador da terceira dinastia Ur, do país dos 

primitivos povos sumerianos (SILVA, 2012, p. 63)”. A vertente adotada pelo Código 

mantinha a vingança como reparação, em total obediência ao binômio pelo qual se 

estabelece que a dor sofrida deve ser reparada pela dor causada. 

 
5 Essa lei se transformou em parte da ética do Antigo Testamento. Encontramo-la explicitamente pelo 
menos três vezes, ou seja: ‘Mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida, olho por olho, 
dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe 
por golpe’ (Êxodo 21:23-25). ‘Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será 
feito: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente; como ele tiver desfigurado a algum homem, 
assim se lhe fará.’ (Levítico 24:19, 20); ‘Não o olharás com piedade: vida por vida, olho por olho, 
dente por dente, mão por mão, pé por pé.’ (Deuteronômio 19:21). 
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Portanto, ainda que a reparação de um dano causado fosse o sacrifício, a 

mutilação ou qualquer outro meio que atingisse a integridade física do lesionador 

primitivo, ou seja, aquele causador originário do ato danoso, a resposta do ofendido 

estava resguardada pela ordem legal. 

Afinal, porém, como definir o dano e, consequentemente, sua 

reparabilidade? A literatura jurídica é vastíssima, não só pela safra de pensadores que 

abordam o tema, mas também pelo próprio assunto em si, que, indiscutivelmente, vem 

demonstrando significativa evolução quanto aos aspectos legais, deixando à míngua 

a ideia de perenidade sobre o assunto. 

A definição do dano, dependendo do autor, é alvo de restrição ou 

amplitude. Clayton Reis (2002), por exemplo, apresenta a ideia de dano como sendo 

um prejuízo involuntário de um determinado bem em decorrência da violação 

voluntária de um direito ou fato da natureza. Já Ugo Enrico Paoli opina que o dano, 

em sentido jurídico, quer dizer "[...] abolição ou diminuição, mesmo parcial ou 

temporária, de um bem da vida", em nítida concepção à denotação do dano 

ressarcível. (SILVA, 2012, p.29). 

Em franca crítica ao posicionamento de Paoli, o jurista Francesco Carnelutti 

demonstra a limitação do entendimento do seu compatriota, apresentando a definição 

do dano como lesão de interesse. Obviamente, a expressão trazida por Carnelutti não 

se revelava a todo e qualquer interesse, mas sim aos que, de acordo com a ordem 

jurídica, deva ser evitada ou reparada, isto é, contra o dano antijurídico. Assim sendo, 

forçoso é observar que, existindo um dever de conduta e quando esta for violada, ao 

infrator caberá responder por sua reparação (SILVA, 2012, p. 63). 

O apego doutrinário apenas ao dano patrimonial vem perdendo seu verniz 

com os diversos posicionamentos e trabalhos sobre a lesão extrapatrimonial, tema 

que se ergue como eixo central desta dissertação e que pretende emergir a 

possibilidade da sua extensão coletiva por força de uma ramificação religiosa comum. 

Para tanto e mais bem posicionar o leitor no estudo, é forçoso trazer relato 

histórico sobre o surgimento e a identificação da lesão extrapatrimonial na literatura 

jurídica extraterritorial, bem como dentro da brasileira. 
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4.2 O DANO EXTRAPATRIMONIAL: HISTÓRIA E SUA ADMISSIBILIDADE 

 

Os danos extrapatrimoniais, atualmente, encontram acalorada acolhida na 

doutrina e na jurisprudência pátrias, muito embora não tenha sido sempre assim, eis 

que o debate jurídico sobre sua admissibilidade e, consequentemente, sua reparação, 

ainda é um capítulo muito recente na esfera jurídica.  

Necessário, pois, é que seja reconstituído o fio condutor sobre a linha 

evolutiva da admissão do dano extrapatrimonial, observando seus antecedentes 

históricos no mundo e no País, para, finalmente, abordar a admissibilidade da 

indenização por danos extrapatrimoniais no Brasil. 

A ideia da reparação do dano, de modo particular do dano extrapatrimonial, 

nasce e vem evoluindo com as modificações sociais e o pensamento jurídico 

moderno, muito embora primitivas codificações nos revelem a presença deste 

assunto. Américo Silva (2012, p. 69) cita como exemplo as codificações da Suméria, 

da Babilônia e da antiga Índia, nas quais se identifica o princípio da reparabilidade. 

Figurando como a mais antiga das codificações, o Código de Ur-Nammu 

vigorava entre a terceira dinastia de Ur, dos primitivos povos sumerianos e não se 

distanciava da proposta e mentalidade dos povos antigos, que adotavam a vingança 

como reparação, principalmente com o sofrimento físico. Mesmo nessas codificações, 

entretanto, já se observa, embrionariamente, a possibilidade da reparação por meio 

do pagamento de multa pecuniária como meio substitutivo do direito de vingança, 

conforme se apura pelo preceito abaixo transcrito: 

 

Se um homem, a outro homem, com um instrumento, o pé se cortou: 10 
siclos6 de prata deverá pagar. Se um homem, a um outro homem, com uma 
arma, os ossos tiver quebrado: uma mina de prata deverá pagar. Se um 
homem, a um outro homem, com um instrumento houver decepado o nariz: 
2/3 de mina de prata deverá pagar7 .(SILVA, 2012, p. 64). 

 

O Código Manava-Dharma-Sastra (Código de Manu8), que vigorava 

antigamente na Índia, previa certa espécie de reparação que se distanciava do 

 
6 Medida de peso. 
7 Consistia numa medida de peso que podia ser revertida em moedas de prata. 
8 É o direito da Índia, na Antiguidade. A sua importância é bem menor do que a do Código de 
Hamurabi ou do Código Mosaico, não tendo exercido nenhuma influência junto a outras legislações. 
Foi escrito em sânscrito e há várias traduções deste Código, sendo a mais difundida a tradução 
francesa, de 1850, "Les Lois de Manou". Contém 746 artigos. Esse Código se situa aproximadamente 
no ano 1000 a. C., ou seja, mais ou menos 1000 anos após o Código de Hamurabi. Também foi o 
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sofrimento físico, na qual o ressarcimento pecuniário existia como forma substitutiva. 

Américo Luís Martins da Silva menciona vários dispositivos nesse código que 

determinavam a reparação por danos essencialmente morais: 

 

No § 225 do livro, estava disposto que aquele que por maldade proclamasse 
não ser virgem uma jovem, estaria sujeito ao pagamento de cem panas. Já o 
§ 237 do livro IX estabelecia que, como reparação pelo dano moral oriundo 
da maculação, por quem quer que fosse, do leito de núpcias de seu pai 
espiritual, teria o ofensor impressa em sua face a marca infamante 
representando as partes naturais da mulher. O § 239 do livro IX, por sua vez, 
previa penalidades em virtude dos denominados “erros judiciários”. Pelo 
mencionado § 239 “o rei imporia, na revisão do processo, uma pena de mil 
panas aos ministros ou juízes responsáveis pela condenação injusta do 
inocente”. Conforme ainda determinações do § 352 do livro IX, para os 
sedutores de mulheres alheias, a reparação do dano moral assumia a forma 
de desterro, após a imposição a tais ofensores, das denominadas “mutilações 
desonrosas”. Finalmente, de acordo com o § 357, do livro VIII, aquele que 
dedicasse especiais atenções a uma mulher, mandando-lhe flores e 
perfumes, folgando com ela e com ela se assentando no mesmo leito, 
respondia por uma reparação que só podia ser de dano moral. (2012, p. 64). 

 

Outra importante fonte sobre o assunto é o Código de Hamurabi, que, 

igualmente aos códigos já citados, traz exposição daquilo que poderia ser uma 

indenização pecuniária, como por meio do exercício do direito de vingança. Na lição 

de Américo Luís Martins da Silva, a reparação do dano à custa de pagamento de valor 

pecuniário, evidenciando a pena econômica como: 

 

(...) forma de proporcionar à vítima uma satisfação compensatória, através da 
diminuição patrimonial do agente lesionador (configurando uma pena por si). 
Além dessa satisfação, a pena tinha também por objetivo a exclusão do 
direito de vindita (vingança imposta como castigo), sentimento contrário à 
unidade e harmonia do grupo social. (2012, p. 65). 

 
Prof. Hercílio de Souza quem divulgou essa legislação em nosso país, no seu já referido livro "Novos 
Direitos e Velhos Códigos". Consigna ele à página 161: O Código de Manu – Manava-Dharma Sastra 
– "Livro das Leis de Manu" -- além das matérias de que trata ordinariamente um Código. contém 
ainda um sistema de cosmogonia, ideias metafísicas, preceitos determinantes da conduta do homem 
nos diversos períodos de sua existência, numerosas regras relativas a deveres religiosos. às 
cerimônias do culto, às observâncias religiosas e à expiação, regras de purificação e de abstinência, 
máximas de moral, noções de política, de arte militar e de comércio, um exposto das penas e das 
recompensas depois da morte, assim como das diversas transmigrações da alma e dos meios de 
chegar à beatitude. E, mais à frente: - Como o Código de Hamurabi representa a elevada civilização 
da Babilônia, assim o de Manu representa a elevada civilização da Índia. Havia um povo que habitava 
as margens do rio Indo, que tem uma importância aproximada à do rio Nilo, no Egito. Posteriormente 
ali apareceu um povo de raça ariana, cuja origem exata é desconhecida e dominou aquela gente, 
mas depois acabaram se misturando – vencedores e vencidos – aparecendo o hinduísmo. O povo 
era dividido em "castas". Acima de todos estavam os "brâmanes", depois vinham os "comerciantes", 
depois os "trabalhadores" e. finalmente, os "sudras", uma espécie de escravos. O Código é de 
influência religiosa, assim, os brâmanes eram os sacerdotes e tinham poderes superiores aos do 
próprio rei. Este nada podia, se não tivesse o apoio da classe sacerdotal, formada pelos brâmanes. 
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Há necessidade de se atentar, no entanto, conforme observa Clayton Reis 

(1997, p. 09), para a noção de que o Código de Hamurabi explicitamente aponta que 

a uma lesão deve corresponder a outra lesão (relação entre indivíduos de uma mesma 

classe social), em vários de seus artigos. Ele não se retrata nos códigos de Ur-Nammu 

e Manu, que suprimiram a Lei do Talião e instituíram a reparação exclusivamente 

pecuniária. Desta feita, a substituição do direito de vindita pela reparação pecuniária 

nesses mencionados códigos ressaltaram certa antecipação da moderna teoria da 

satisfação nos casos de dano extrapatrimonial (teoria da compensação econômica), 

segundo a doutrina. 

Na Roma Antiga se pode encontrar elementos que também reconheciam a 

ideia da reparação por danos extrapatrimoniais, a denominada injúria, figura admitida 

na Lei das XII Tábuas e que se constituía sob duas espécies: fractum (fratura de osso, 

indenizada com o equivalente a trezentos sestércios) e injuriae menores (pequenas 

lesões indenizadas pelo equivalente a 25 asses) (SILVA, 2012, p. 63). 

Verifica-se que a injúria estava direcionada aos danos de natureza física, 

sendo certo que pouco a pouco foi sendo estendida a todo tipo de dano, inclusive os 

que ofendiam a personalidade.  

Conforme destacado: 

 

Depois, também se juntaram no edito cláusulas especiais que estenderam o 
conceito de injuria até compreender as diversas espécies de contumélias 
(invectivas ou insultos), como o convicium (gritaria insultuosa, 
descompostura, afronta), a adtemptatapudicitia (atentado ao pudor ou aos 
bons costumes), a infamatio (difamação – afirmar e divulgar publicamente 
certos fatos relativamente a outrem, cuja reputação ofende, tornando-o 
passível de descrédito na opinião pública). Isto em virtude de sucessivas 
ampliações por obra da jurisprudência, que chegou a compreender a injúria 
como toda a ofensa aos direitos da personalidade. (SILVA, 2012, p. 73). 

 

Havia para os romanos, pois, nítida distinção entre a pessoa e o seu 

patrimônio no que dizia respeito à reparação de danos, e tal afirmativa tem 

protuberância quando da identidade do instituto que compreendia exclusivamente a 

lesão ao patrimônio do injuriado, denominado damnum injuria datum. 

Sommer Santos (2007) expõe: 

 

A injuria em sentido amplo é todo e qualquer ato contrário ao direito. Ela se 
fundamenta originariamente na Lei das XII Tábuas, contemplando nesta fase 
delitos de agressão física à pessoa com penas mais brandas em caso de 
lesões leves, mas também prevendo o talião na hipótese de 
membrumruptum. Posteriormente, o conceito de injuria foi alargado por 
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intervenção do pretor e de editos particulares, passando a contemplar 
escritos difamatórios e o ultraje ao pudor. Em Gaio a descrição das situações 
novas e antigas é bem específica:  Comete injúria, não só a pessoa como, 
por exemplo, que fere ou quem fustiga a outra com punho ou chicote, como 
também quando a ultraja, por exemplo, anunciando a venda dos bens da 
outra por dívida, embora saiba que esta nada lhe deve. Ou, escrevendo 
contra outra pessoa um libelo ou verso difamatório, ou molestando matrona 
do rapaz. E, também, em muitos outros casos. Sofremos injúria pessoalmente 
e através dos filhos que estão em nosso poder e da nossa mulher, casada 
conosco sinemanu. Portanto, se injuriares minha filha, casada com Tício, 
posso agir contra ti, não só em nome dela, como ainda no meu próprio nome 
e no nome de Tício. 

  

Com a queda do Império Romano, surge o Feudalismo e com ele uma visão 

teocêntrica da realidade. O vínculo mantido entre senhor e servo criou direitos e 

obrigações para ambos os lados – da parte do servo o trabalho, do lado do senhor a 

garantia de segurança, de sustento e de permanência na terra. 

Nesse momento da história humana, e por força desse novo modelo de 

conformação social que centralizava a vida nos limites dos feudos, o legado do Direito 

Romano sob a óptica da reparação de danos foi perdendo força até ser totalmente 

esquecido, sendo então retomado somente após o Renascimento (SANSEVERINO, 

2010), momento que exaltou o homem e suas potencialidades diante de uma nova 

estrutura comportamental e social que passou a modificar a concepção cristã do 

homem como criatura e filho de Deus e que deveria viver sem fazer julgamentos sobre 

esse destino, atingindo seu ápice no período iluminista que abriu às portas do mundo 

ao liberalismo. 

No final da Era Medieval até o final da Segunda Guerra Mundial, a ideia de 

pessoa foi se modificando, sendo deixada de lado a óptica cristã da dignidade do 

homem como criatura e filho de Deus e, em assim sendo, sujeito aos desígnios divinos 

para mergulhar num novo momento, qual seja, o da instrumentalidade do homem por 

meio do liberalismo.  

A proposta do liberalismo no tocante à geração de riquezas acabou por 

propiciar inúmeros conflitos sociais advindos da movimentação e da exploração 

econômica, fato que gravou expoentes no próprio Direito, notadamente na implicação 

de um novo entendimento sobre a pessoa em relação ao dano sofrido (patrimonial e 

o extrapatrimonial). Nesse momento da história humana, a configuração do dano 

extrapatrimonial e sua reparabilidade passam a circular pelo mundo jurídico e a 

deflagrar verdadeiros embates sobre o tema. 
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Dentre um desses embates, vale ser citado o mantido por dois notáveis 

juristas, Savigny e Von Ihering (CAMARGO,2016). Savigny não reconhecia a 

existência do dano extrapatrimonial, sob alegação de que não se pode provar o dano 

extrapatrimonial e que a sua reparação seria sempre arbitrária, uma vez que não se 

mede a dor para ressarci-la com o seu equivalente patrimonial. Levanta, ainda, como 

argumento a ideia de que a vítima não sofreu nenhuma diminuição em seu patrimônio, 

e indenizar o dano extrapatrimonial levaria a um enriquecimento sem causa. 

Ihering, por sua vez, conforme Antonio Jeová Santos, expunha que 

“qualquer interesse, ainda que seja moral, é merecedor de proteção por parte do 

Direito”, portanto, ressarcível o dano extrapatrimonial. Afirmava, ainda, que o valor 

indenizável resultaria na mitigação do sofrimento do lesionado, e que se um ato ilícito 

provocou o dano extrapatrimonial e deu origem à obrigação de indenizar, não existe 

enriquecimento sem causa. 

Continua Antonio Jeová Santos (1999): 

 

(...) a partir do instante em que a proteção jurídica alcança o homem em toda 
a sua integridade (...) nenhuma razão existiria para que seja excluído do 
conceito de dano, o agravo inferido aos direitos de personalidade, posto que 
tanto quanto ao patrimônio, são realizados ataques à alma ou mesmo ao 
corpo. (...) a pessoa pode ser lesionada no que ela é ou no que ela tem. No 
que ela é: em seu corpo, em sua liberdade, em sua honra; no que ela tem: 
em suas relações com o mundo exterior. [Grifou-se]. 

  

Conclui-se, pois, prima facie, que é a existência da lesão e não sua origem 

patrimonial ou não patrimonial que definirá o dano; no segundo momento, observado 

o efeito do dano, ou seja, a lesão naquilo que a pessoa é ou no que ela tem, é que irá 

qualificá-lo em patrimonial ou extrapatrimonial.  

A posição de Ihering é que o Direito não deve proteger apenas o patrimônio, 

mas amparar a todos os bens da pessoa, sem os quais “a vida civil seria uma 

impossibilidade (SANTOS, 1999, p. 85)”. Por fim, não se há de esquecer que, ainda 

quando não se admitia sequer a ressarcibilidade do dano extrapatrimonial, quanto 

mais sua autonomia. 

 

4.3 DA ADMISSIBILIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A primeira nota sobre o princípio de responsabilidade civil foi o princípio da 

restitutio in integrum, que aparece no artigo 22 do Código Criminal de 1830 (SILVA, 
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2012), que assim expõe: “[...] a satisfação será sempre a mais completa que for 

possível [grifou-se], sendo no caso de dúvida a favor do ofendido. Para este fim, o 

mal que resulta à pessoa e bens do ofendido será avaliado em todas as suas partes 

e consequências. [Grifou-se]”. Alerta Américo Luís Martins da Silva para a noção de 

que a abordagem do Código de 1830 refere-se à responsabilidade delituosa, e não ao 

dano extrapatrimonial, porém, a expressão “o mal que resulta à pessoa e bens do 

ofendido” indica o dano em ultrapasse ao patrimônio do lesionado. 

De se relatar que o Direito Brasileiro percorreu um longo caminho até 

chegar à admissibilidade e reparabilidade dos danos extrapatrimoniais com o 

nascimento da Constituição de 1988, a notar-se que o Código Penal de 1830 

determinava a obrigação de indenizar o dano. 

Na esteira da história sobre o tema, surgiu o Decreto nº 2.681/1912, que 

apontava a regulação da responsabilidade civil das estradas de ferro no Brasil. 

 

Art. 17 – As estradas de ferro responderão pelos desastres que nas suas 
linhas sucederem aos viajantes e de que resulte a morte, ferimento ou lesão 
corpórea. 
A culpa será sempre presumida, só se admitindo em contrário alguma das 
seguintes provas: 
1ª - Caso fortuito ou força maior; 
2ª - Culpa do viajante, não concorrendo culpa da estrada. 
Art. 18 – Serão solidários entre si e com as estradas de ferro os agentes por 
cuja culpa se der o acidente. Em relação a estes, terão as estradas direito 
reversivo. 
Art. 19 – Se o desastre acontecer nas linhas de uma estrada de ferro por 
culpa de outra, haverá em relação a esta direito reversivo por parte da 
primeira. 
Art. 20 – No caso de ferimento, a indenização será equivalente às despesas 
do tratamento e aos lucros cessantes durante ele. 
Art. 21 – No caso de lesão corpórea ou deformidade, à vista da natureza da 
mesma e de outras circunstâncias, especialmente a invalidade para o 
trabalho ou profissão habitual, além das despesas com o tratamento e os 
lucros cessantes, deverá pelo juiz ser arbitrada uma indenização 
conveniente [grifou-se]. 

 

Embora regulamentada a indenização por dano pessoal à pessoa da vítima 

de lesão por acidente ferroviário, o mesmo não se afere quando, em vez de lesão, 

ocorria a morte do viajante, conforme previsão do art. 22 do Decreto 2.681/1912: “Art. 

22 – No caso de morte, a estrada de ferro responderá por todas as despesas e 

indenizará, a arbítrio do juiz, todos aqueles aos quais a morte do viajante privar de 

alimento, auxílio ou educação”. 
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Sobre a situação, resume Américo Luís Martins da Silva: “No período que 

antecedeu a vigência do Código Civil brasileiro [de 1916], ou se negava a 

reparabilidade do dano moral ou se considerava indenizável o dano moral apenas 

quando afetava o patrimônio da vítima, empobrecendo-a”. (2012). 

Foi com a instalação do Código Civil de 1916 que efetivamente os debates 

em torno do tema da admissibilidade da reparação do dano não patrimonial teve seu 

marco. 

No referido diploma legal, despertava atenção o artigo 76: “[...] para propor, 

ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico, ou moral 

[grifou-se]”. A intenção do artigo, segundo Américo Silva, consistia em gerar 

entendimento de que, se o interesse moral era suficiente para justificar a ação, 

também o seria para indenizar. Em que pese o entendimento de Américo Silva, outro 

foi o formato de compreensão  sobre o tema, tornando adstrita sua aplicação, aos 

artigos que a delimitavam objetivamente, eis que a corrente majoritária não admitiu 

amplamente a possibilidade de indenização do dano não patrimonial.  

Ao se promover leitura junto ao Código de 1916, depara-se que os artigos 

1.537 a 1.553 tratam dos casos de reparabilidade dos danos extrapatrimoniais, 

previstos no Capítulo II (Da Liquidação das Obrigações Resultantes de Atos Ilícitos) 

do Título II (Da Liquidação das Obrigações) do referido diploma.  

 

Art. 1.537. A indenização, no caso de homicídio, consiste: I – no pagamento 
das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II – 
na prestação de alimentos às pessoas a quem o defunto os devia. 
Art. 1.538. No caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, o ofensor 
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até 
o fim da convalescença, além de lhe pagar a importância da multa no grau 
médio da pena criminal correspondente. 
§ 1o Esta soma será duplicada, se do ferimento resultar aleijão ou 
deformidade 
§ 2o Se o ofendido, aleijado ou deformado, for mulher solteira ou viúva, ainda 
capaz de casar, a indenização consistirá em dotá-la, segundo as posses do 
ofensor, as circunstâncias do ofendido e a gravidade do defeito. 
Art. 1.539. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa 
exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua o valor do trabalho, a 
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim 
da convalescênça, incluirá uma pensão correspondente à importância do 
trabalho, para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 
Art. 1.540. As disposições precedentes se aplicam ainda ao caso em que a 
morte, ou lesão, resulte de ato considerado crime justificável, se não foi 
perpetrado pelo ofensor em repulsa de agressão do ofendido. 
Art. 1.541. Havendo usurpação ou esbulho alheio, a indenização consistirá 
em se restituir a coisa, mais o valor das suas deteriorações, ou, faltando ela, 
em se embolsar o seu equivalente ao prejudicado. 
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Art. 1.542. Se a coisa estiver em poder de terceiro, este será obrigado a 
entregá-la correndo a indenização pelos bens do delinquente. 
Art. 1.543.Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa 
(artigo 1.541), estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, 
contanto que este não se avantaje àquele. 
Art. 1.544. Além dos juros ordinários, contados proporcionalmente ao valor 
do dano, e desde o tempo do crime, a satisfação compreende os juros 
compostos. 
Art. 1.545. Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são 
obrigados a satisfazer o dano, sempre que da imprudência, negligência, ou 
imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitação de servir, ou 
ferimento. 
Art. 1.546. O farmacêutico responde solidariamente pelos erros e enganos do 
seu preposto.  
Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia consistirá na reparação do 
dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se este não puder 
provar prejuízo material, pagar-lhe-á o ofensor o dobro da multa no grau 
máximo da pena criminal respectiva (artigo 1.550).  
Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, 
se este não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote 
correspondente à sua própria condição e estado: I – se, virgem e menor, for 
deflorada; II – se, mulher honesta, for violentada, ou alterada por ameaças; 
III – se for seduzida com promessas de casamento; IV – se for raptada. 
Art. 1.549. Nos demais crimes de violência sexual, ou ultraje ao pudor, 
arbitrar-seá judicialmente a indenização.  
Art. 1.550. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no 
pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e no de uma 
soma calculada nos termos do parágrafo único do artigo 1.547.  
Art. 1.551. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: I – o cárcere 
privado; II – a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má fé; III – a prisão 
ilegal.  
Art. 1.552. No caso do artigo antecedente, no III, só a autoridade, que ordenou 
a prisão, é obrigada a ressarcir o dano.  
Art. 1.553. Nos casos não previstos neste Capítulo, se fixará por arbitramento 
a indenização. 

 

A indenização por danos extrapatrimoniais, portanto, tem sua 

admissibilidade no Código de 1916, ainda que não sem atritos e posições doutrinais 

e jurisprudenciais divergentes.  

Entabulando detida análise sobre o dano extrapatrimonial contido nos 

artigos acima reproduzidos, Américo Luís Martins da Silva (2012) critica o excesso de 

cautela do legislador, que estaria preocupado em neutralizar o arbítrio dos juízes na 

aplicação da lei. Por bem salientar, no entanto, que o artigo 1.553 possibilitava o 

injusto ou abusos, vez que determinava que – “nos casos não previstos neste capítulo, 

se fixará por arbitramento a indenização” – ou seja, garantia ser indenizável danos 

extrapatrimoniais diferentes dos estritamente previstos. 

Vale ser ressaltado que, à época, as indenizações referentes aos danos 

extrapatrimoniais não eram cumulativas, ou seja, ocorrendo simultaneamente danos 

patrimoniais e extrapatrimoniais, a acolhida de um inibia a reparação do outro. 
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Com o passar do tempo, já nos anos de 1960, houve um período de 

evolução no Direito brasileiro quanto ao tratamento da reparabilidade do dano 

extrapatrimonial. Por meio de um conjunto de leis, foi iniciada a regulamentação da 

indenização por dano extrapatrimonial, sendo deixada para trás a jurisprudência 

dominante que tratava a reparabilidade apenas dos danos morais indiretos ou dos 

reflexos patrimoniais dos danos não econômicos (SILVA, 2012, p. 186). 

Uma das primeiras leis nesse sentido foi o anterior Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei nº 4.117/1962). No referido Código, dispunham os artigos 81 

a 88 sobre danos à honra por meio de ofensas em virtude de calúnia, difamação e 

injúria veiculadas por emissoras de rádio ou televisão. O propósito contido nos artigos 

era garantir ao lesionado, independentemente de ação penal, direito à reparação por 

quaisquer prejuízos de natureza não patrimonial que tivesse sofrido. Destaca-se que 

os referidos artigos foram revogados posteriormente quando da entrada em vigor da 

Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967), na qual estava contido um 

capítulo sobre a responsabilidade civil focada na reparação dos danos morais e 

materiais, sendo um passo importantíssimo para a pavimentação do caminho da 

reparabilidade do dano extrapatrimonial.   

Faz-se aqui parênteses para destacar a ideia de que, embora tenha sido 

um avanço, a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 1988, sendo 

considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 

130: 

 

10.3. São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da 
Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante o expurgo puro e simples de 
destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada 
técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de 
“interpretação conforme a Constituição”. EFEITOS JURÍDICOS DA 
DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o 
Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de 
Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito 
de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria 
publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra 
objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da 
Constituição Federal.(...) PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da 
ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 
1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal no 5.250, de 9 de fevereiro 
de1967. 

 

Ainda assim, somente com a chegada da Constituição Federal de 1988, a 

reparabilidade do dano extrapatrimonial no Direito brasileiro foi confirmada. De fato, a 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 veio consagrar a 

reparabilidade do dano extrapatrimonial, ao expor:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral [grifou-se] ou à imagem; 
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
[grifou-se] decorrente de sua violação. 

 

Os incisos ora expostos encerraram qualquer controvérsia a respeito do 

tema, recebendo a chancela do Superior Tribunal de Justiça, ao sumular que “[...] são 

cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. 

Trilhando o mesmo caminho da Constituição de 1988, outras leis 

abordaram os danos extrapatrimoniais, dentre elas, pela repercussão que têm nas 

questões sociais hoje, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 de 11/09/1990) 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13/07/1990). 

Com a chegada do Código Civil de 2002, emoldurado está em definitivo o 

reconhecimento do dano puramente extrapatrimonial, assentado pelo artigo 186 

quando diz: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito”. E o artigo 953 do referido Código consagra ainda a existência do dano 

resultante de injúria, difamação ou calúnia, quando determina a sua reparação (“a 

indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que 

delas resulte ao ofendido”).  

 

4.4 DO CONCEITO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Etimologicamente, a palavra dano nos aponta o sentido de prejuízo ou 

ruína. Assim sendo, numa abordagem comum e mais rasa, quando se ouve o termo 

prejuízo, surge de pronto o questionamento - de quem? - e normalmente está atrelado 

à ideia patrimonial. Em não sendo, pois, o dano patrimonial propriamente dito, em 

geral se utiliza um qualificativo indicador excludente - dano psicológico, dano moral, 
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dano sentimental, dano corporal - para que se entenda imediatamente em que 

dimensão pessoal ocorreu o dano.  

Ao conceituar dano, Antonio Jeová Santos (2019, p. 81) exprime que: 

 

Dano é prejuízo. É diminuição de patrimônio ou detrimento a afeições 
legítimas. Todo ato que diminua ou cause menoscabo aos bens materiais ou 
imateriais, pode ser considerado dano. O dano é um mal, um desvalor ou 
contravalor, algo que se padece com dor, posto que nos diminui e reduz; tira 
de nós algo que era nosso, do qual gozávamos ou nos aproveitávamos, que 
era nossa integridade psíquica ou física, as possibilidades de acréscimos ou 
novas incorporações, como o diz Jorge Mosset Iturraspe. 

 

Forçoso por uma vez mais é lembrar que o propósito desta dissertação não 

é formatar elementos referentes aos danos patrimoniais, pelo que fixamos forças para, 

não só definir, como explorar, com maior vivacidade, os danos extrapatrimoniais, 

notadamente, os danos morais coletivos. 

O legislador brasileiro não se prendeu ao conceito de dano não patrimonial 

ou extrapatrimonial, ao contrário, utiliza a expressão dano moral, a exemplo do artigo 

5º, V e X da CF; em outros momentos, a letra da lei utiliza simplesmente a dicção 

dano, sem explicitar o significado, como citado nos artigos 186, 927 e 944 do Código 

Civil. 

Arnoldo Medeiros da Fonseca (2012, p. 38), ao se pronunciar sobre o dano 

moral no âmbito do Direito, evidencia que este reflete todo o sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos estranhos ao patrimônio, encarado como complexo de 

relações jurídicas com valor econômico. Configuram danos morais, a título de 

exemplo, as lesões aos direitos políticos, aos direitos inerentes à personalidade 

humana, aos direitos de família, bem como lesões causadoras de sofrimento moral ou 

dor física, sem atenção aos respectivos reflexos no campo econômico. 

Conquanto a imprecisão da terminologia, a discussão sobre a utilização 

daquela que seja a mais adequada servirá para iniciar um ponto de partida para o 

tratamento mais uniforme da reparação do dano extrapatrimonial, evitando assim 

distorções ao instituto da responsabilidade civil. 

De acordo com a classificação das modalidades de danos morais, 

formulada por parte de Roberto Brebbia,  

 

A) daños morales originados por la violación de los derechos inherentes à la 
personalidade que protegen los bienes que integram el aspecto objetivo o 
social del patrimônio moral; a) honor; b) nombre; c) honestidad; d) libertad de 
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acción; e) autoridade paterna; f) fidelidade conyugal; g) estado civil. B) daños 
morales originados por la violación de derechos inherentes à la personalidad 
que integran el aspecto subjetivo del patrimônio moral: a) affecciones 
legítimas; b) seguridad personal e integridad física; c) intimidad; d) derecho 
moral del autor sobre su obra; e) valor de afección de ciertos bienes 
patrimoniales. (2011, p. 47). 

 
Ao embarcar no estudo da responsabilidade civil, temos que a lesão (dano), 

com resultado no patrimônio material ou imaterial, se expressa como ponto nuclear à 

configuração da responsabilidade civil, emergindo como elemento principal para sua 

caracterização.  

Na apuração do dano moral, tendenciosamente, se fixa como critério seu 

caráter subjetivo, dificultando a própria mensuração do efeito ato lesivo, dado o caráter 

um tanto ético na sua concepção. É cediço, no entanto, entre a doutrina e a 

jurisprudência, a íntima relação entre esse conceito e o de dignidade humana. Assim, 

o dano moral embora tenha na sua prática efeito violador da dignidade (elemento 

inerente ao homem), do indivíduo na sua condição indivisível, pode sim ferir direitos 

coletivos, ou seja, pode ser atribuído a quaisquer lesões violadoras de interesses 

transindividuais.  

Deste modo, quando a lesão e o dano ultrapassam a esfera de direitos 

individuais, atingindo uma coletividade, ergue-se o dano moral coletivo, instituto que 

vem sendo a cada dia e cada vez mais apropriado e reconhecido pela Justiça 

brasileira, notadamente no âmbito civil, conforme explanação de  Sampaio Costa: 

 

A dimensão ou projeção coletiva do princípio da dignidade da pessoa 
humana, a ampliação do conceito de dano moral coletivo envolvendo não 
apenas a dor psíquica, a coletivização dos direitos ou interesses por 
intermédio do reconhecimento legislativo dos direitos coletivos em sentido 
lato. (2014, p. 38). 

 

Note-se que não há de se falar da prova de culpa nos casos lesivos de 

cunho coletivo, eis que independem de prova, devendo a lesão ser reparada em 

qualquer situação à similitude da responsabilidade objetiva, ou seja, basta o ato estar 

emoldurado pela conduta antijurídica, existentes o dano e o nexo causal, para que se 

assegure a reparação devida, mostrando-se, pois, o dano moral coletivo in re ipsa. 
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4.5 OS NOVOS DIREITOS: DANO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVO 

 

O Direito não é uma ciência estática, pelo que sua marcha evolutiva 

acompanha as mudanças e mutações sociais. Uma dessas mudanças atingiu 

vertiginosamente a seara da responsabilidade civil, quando do surgimento de algumas 

novas modalidades de danos, dentre os quais o dano moral coletivo, ou melhor, o 

dano extrapatrimonial coletivo. 

A evidência dessa evolução foi bem exposta quando da realização da V 

Jornada de Direito Civil, oportunidade em que foi aprovado o Enunciado nº 456, que 

dispõe: 

 

A expressão “dano” no art. 944 abrange não só os danos individuais, 
materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, a serem reclamados pelos legitimados para propor 
ações coletivas.  

  

Diferentemente do que muitos imaginam, o dano coletivo não se exprime 

de modo meramente extensivo ou mesmo um desdobramento dos direitos individuais. 

Nestes, o dano se configura diante da lesão à honra, à dignidade, à intimidade, à 

imagem ou mesmo no que concerne à reputação da pessoa. Já o dano moral coletivo 

se expressa numa esfera transindividual, normalmente relacionado aos direitos 

difusos e coletivos de uma comunidade. 

Conforme dispõe Xisto Tiago Medeiros (2012), 

 
A partir da Constituição da República de 1988 descortinou-se um novo 
horizonte quanto à tutela dos danos morais, particularmente no que tange à 
sua feição coletiva. É o que se observa em face da adoção do princípio 
fundamental da reparação integral (art. 5º, V e X) – reafirmando a primazia 
da tutela jurídica em toda a extensão e alcance dos danos –, e também diante 
do direcionamento do amparo jurídico à esfera dos interesses 
transindividuais, valorizando-se, pois, destacadamente, a um só tempo, os 
direitos de natureza coletiva (arts. 6º, 7º, 194, 196, 205, 215, 220, 225 e 227) 
e os instrumentos próprios à sua tutela (arts. 5º, LXX e LXXIII, e 129, III). 

 

Os chamados novos direitos nascem sob a transição que alargou o ângulo 

do Direito transpondo os valores essencialmente liberais para redirecionar o epicentro 

axiológico da sociedade liberal para sociedade solidária. 
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Erguido como um dos princípios fundamentais do Direito, neminem 

laedere9, ou seja, não lesar outrem, representa preceito basilar para equilibrar as 

relações e o convívio social. Violada essa regra, a reparabilidade do dano se torna 

obrigação decorrente da violação. 

In hoc sensu, a configuração do dano moral coletivo se reflete com a 

simples constatação da lesão dos direitos coletivos, difusos e eventualmente 

individuais homogêneos, para que toda a sociedade seja ultrajada. Portanto, sua 

constatação ocorre atingindo um determinado grupo ou comunidade. 

É necessário, antes de prosseguirmos no tema, que seja dado pequeno 

enfoque quanto à distinção de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, 

para, consequentemente, se pinçar o propósito do chamamento da Igreja Católica à 

responsabilidade obrigacional pelos danos. 

Em breve considerações, tem-se que os direitos coletivos, lato sensu, 

figuram em direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais 

homogêneos, sendo a transindividualidade que promoverá a diferenciação entre eles.  

A classificação e a diferenciação legal dos direitos coletivos é dada pelo 

parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que a 

defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

 

I – interesses ou direitos difusos [grifamos], assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II – interesses ou direitos coletivos [grifou-se], assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base; 
III – interesses ou direitos individuais homogêneos [grifou-se], assim 
entendidos os decorrentes de origem comum. 

 

Para Anderson Schreiber, 

 

Longe de ser restritiva ao âmbito probatório, esta flexibilização indica uma 
alteração gradativa e eminentemente jurisprudencial na estrutura da 
responsabilidade civil, a refletir a valorização de sua função compensatória e 
a crescente necessidade de assistir a vítima em uma realidade social 

 
9 O princípio do neminem laedere já se evidenciava como premissa básica, na Roma  antiga, em 526 
a.C., sendo possível detectar a sua presença no Código Justinianeu, também conhecido como 
Corpus Juris Civilis, especificamente no Digesto 1.1.10.1 (de Ulpiano), cujo significado “não lesar a 
outrem”. (SOUZA, 2019). 
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marcada pela insuficiência de políticas públicas na administração e reparação 
dos danos. (2015, p. 456). 

 

Nesse sentido, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Albino 

Zavascki, expressou: “[...] direito coletivo é designação genérica para as duas 

modalidades de direitos transindividuais: o difuso e o coletivo stricto sensu.” Por outro 

lado, “[...] os direitos individuais homogêneos são, simplesmente, direitos subjetivos 

individuais. A qualificação de homogêneos não altera nem pode desvirtuar essa sua 

natureza”. (ZAVASCKI, 2006, 287-288). 

Analisando o repositório de jurisprudência pátria sobre os danos morais 

coletivos, forçoso é citar decisão em sede de recurso ordinário (TRT 03ª R. – RO 

297/2009-021-03-00.4 – Rel. Des. Anemar Pereira Amaral – DJe 14.06.2010 – p. 183): 

 

DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZAÇÃO – DESVINCULAÇÃO A 
ELEMENTOS DE FORO SUBJETIVO – Como salienta Xisto Tiago de 
Medeiros Neto, “na seara peculiar dos interesses transindividuais, a 
reparação relaciona-se diretamente com a tutela e preservação de bens e 
valores fundamentais, de natureza essencialmente não-patrimonial, 
titularizados pela coletividade, e que foram violados de maneira intolerável, 
não se exigindo, pois, nenhuma vinculação com elementos de foro subjetivo 
(aflição, consternação, indignação, humilhação, abalo espiritual etc) referidos 
ao conjunto de pessoas atingidas” ( “In” Dano Moral Coletivo. 2ª ed. São 
Paulo: Ltr, 2007. pg.124). Assim, a violação de normas de proteção do 
trabalho do menor, de titularidade difusa, por si só, caracteriza conduta 
passível de reparação a título de dano moral coletivo. 

 

Conforme exposto em passagem anterior neste trabalho, o instituto do dano 

vem evoluindo ao longo dos anos e com ele as normatizações que direcionam 

proteção ao indivíduo frente à lesão sofrida. Nesse aspecto, o dano assumiu múltiplas 

facetas e deixou de ser reconhecido apenas pelo seu aspecto patrimonial e passando, 

aos poucos, a ser reconhecido na forma extrapatrimonial (moral). 

Ante o avolumado número de conflitos e em virtude da coletivização do 

Direito, a pouco e pouco, foi ganhando espaço a responsabilização daquela que 

agredisse também os direitos da coletividade, ou seja, quando a lesão e o dano 

ultrapassavam a esfera de direitos individuais, atingindo um grupo ou uma 

coletividade, surgindo o dano moral coletivo.  

Nesse sentido, se tem que o dano moral coletivo deve ser de grande 

relevância, ou seja, trazer imenso impacto ao coletivo para gerar responsabilização e 

reparabilidade. Tadeu Cincurá de Andrade Silva Sampaio (2009) soube tão bem 

esmiuçar tal consideração, apontando que: 
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É preciso reiterar-se que a caracterização do dano moral coletivo exige que 
os efeitos (prejudiciais à coletividade) da conduta antijurídica atribuída ao 
ofensor apresente razoável significância, desbordando das fronteiras da 
tolerabilidade, situação que será verificada em cada caso específico de pleito 
reparatório. 

 

Reforçando, Medeiros Neto, expõe: “quando provado o fato, que atinge de 

forma intolerável e significativa direitos coletivos (lato sensu), a ensejar a 

responsabilização do ofensor, restará evidenciado, em consequência, o dano moral 

coletivo”. (2012, p. 182). 

Importante é sinalizar, nesse ponto, que o efeito lesivo junto ao corpo 

social, e aí considerada uma pluralidade indeterminada de pessoas, não pode ser 

apresentado por uma imagem multifacetada de interesses individuais que se 

sobrepõem para formar o coletivo, ao contrário, o interesse, em verdade, deverá se 

vincular  a valores comuns da coletividade e que, atingido, detém caráter indivisível. 

Elucida Bittar Filho (2005) que: 

 

Assim como cada indivíduo tem sua carga de valores, também a comunidade, 
por ser um conjunto de indivíduos, tem uma dimensão ética. [...] Por isso 
mesmo, instaura-se entre os destinos dos interessados tão firme união, que 
a satisfação de um só implica de modo necessário a satisfação de todas; e, 
reciprocamente, a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão da inteira 
coletividade. Nessa perspectiva, o dano moral coletivo é a injusta lesão de 
valores coletivos ou, em outras palavras, a infringência ao patrimônio 
valorativo ou à cultura de uma determinada comunidade. E, do mesmo modo 
que ocorre no âmbito do dano moral individual, a responsabilização na seara 
coletiva decorrerá da mera violação perpetrada. (Dano in re ipsa). 

 

Aspecto de maior relevância é, sem dúvida, buscar evidências de que 

determinado fato tenha atingido e lesionado extrapatrimonialmente não apenas um 

indivíduo, mas que tenha se propagado e atingido uma coletividade. Isso, entretanto, 

por si não é o bastante. O efeito da prática de referido ato tem que deixar profunda 

marca na moral coletiva da comunidade, ao ponto de gerar um verdadeiro efeito 

dominó destruidor. 

Com efeito, o sistema jurídico teve que adentrar circunstâncias antes 

inexistentes para alçar entendimento sobre situações que configurassem lesões de 

natureza extrapatrimonial e das quais a coletividade era titular, tais como as que 

envolviam o meio ambiente, as condições de trabalhos e outras, de maneira a não 
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restringir a proteção somente do indivíduo, mas de igual modo da sociedade onde 

vive, oferecendo dignidade em sua completude. 

Entender, pois, esse efeito para fatos distantes dos apelos ambientais, 

consumeristas e trabalhistas, é bastante difícil, eis que, em sua maioria, as demandas 

explanam conteúdo, marcadas por um desses segmentos. Olhar e alargar visão para 

um dano coletivo que envolva outra questão, tal como a religião, é referência 

inovadora, que requer, sem dúvida, cuidados especiais, mas que não se pode 

simplesmente olvidar. 

Esta evolução e dilatação da tutela jurídica em relação à esfera moral e, 

posteriormente, a tutela individual para o coletivo, agasalha nova concepção sobre a 

dignidade da pessoa humana e formata emergente realidade dos direitos em 

ascensão, demandando que sejam reconhecidos diversos interesses sociais, para, 

fatalmente, expandir a proteção aos direitos coletivos. 

Roberto Senise Lisboa (2012) leciona que há várias espécies de danos 

coletivos, dentre os quais se destacam o dano ao meio ambiente, ao urbanismo, aos 

consumidores, ao patrimônio artístico, literário, científico e paisagístico, aos 

investidores do mercado mobiliário, aos portadores de deficiência física, às crianças, 

aos adolescentes e aos idosos. 

Destarte, compreender que uma lesão extrapatrimonial pode atingir um 

bem de interesse coletivo dentro de um viés religioso advém, sobremaneira, da 

mudança do paradigma tradicionalmente exposto no âmbito da responsabilidade civil 

coletiva.  

Um elemento que se constitui como sendo um dos alicerces do chamado 

valor coletivo é, sem dúvida, a cultura. A união da comunidade por meio desse 

elemento integrador e capaz de unir e recrutar cada membro de uma comunidade está 

muito bem referido nas palavras de Francisco Viana, in verbis: 

 

Um complexo cultural não contém apenas um sistema de normas sociais, 
possíveis de serem cristalizadas num regulamento, num ritual, num 
prontuário, num código ou numa Constituição. Na sua composição 
encontramos, ao mesmo tempo, como estamos vendo, dois grupos de 
elementos externos ou objetivos (fatos, coisas, signos, tradições); os 
elementos internos ou subjetivos (sentimentos, idéias, emoções, 
julgamentos de valor, etc.): - e é desta complexidade de elementos 
constitutivos que ele tira o seu nome.Os primeiros - os objetivos - formam os 
elementos transcendentes da cultura. Os segundos - os subjetivos - os seus 
elementos imanentes. Estes elementos conjugados ou associados formam 
um sistema articulado, onde vemos objetos ou fatos de ordem material, 
associados a reflexos condicionados, com os 
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correspondentes sentimentos e idéias. Estes elementos penetram o homem, 
instalam-se mesmo dentro de sua fisiologia: e fazem-se enervação, 
sensibilidade, emoção, memória, volição, motricidade. (...)Em conseqüência, 
pensa-se de acordo com estes complexos e na forma deles; e sente-se; e 
age-se; e comporta-se: - e vive-se. Embora sem anular-lhe a personalidade 
e a sua equação pessoal, um complexo qualquer, represente o que 
representar, envolve sempre o homem por dentro e por fora: - e o arrasta 
a atitudes ou a comportamentos na sociedade. Psicologicamente, portanto, 
um complexo cultural é um sistema ideio-afetivo, em que se 
associam, sincronizados, sensibilidades, emoções, sentimentos, 
preconceitos, preferências, repulsões, julgamentos de valor, deliberações e, 
afinal, atos omissivos ou comissivos de conduta. (1999, p. 94-95). 

 

Portanto, é necessário em definitivo abrir margem para que a 

reparabilidade coletiva seja abordada sob amplos aspectos, e não somente sobre 

questões ambientais, trabalhistas etc, pois o conjunto de elementos que vilipendiaram 

a sociedade moderna e, consequentemente, atingem sua estrutura, vem se 

ramificando por outras modalidades, inclusive pelo viés religioso, no âmbito do qual 

vários escândalos de corrupção, desvios de verbas e pedofilia vitimizam a ordem 

católica e seus componentes mundo afora. 

Muito embora os aspectos acima referidos estejam ganhando uma 

proporção geométrica dia após dia no mundo inteiro, existe certa resistência social 

para judicializar não só os danos individuais, mas, igualmente, os coletivos, quando 

se trata da Santa Sé.     

Oportuno é expor a ideia de que se procedeu a uma breve pesquisa junto 

aos tribunais superiores brasileiros para se apurar a inexistência de qualquer julgado 

que trate de danos coletivos por atos praticados por prepostos da igreja católica, 

conforme se verá mais adiante. 

Visualizados os aspectos coletivos e suas perspectivas, surge para o 

presente momento a necessidade de iniciar uma movimentação de amplitude, que 

possa enquadrar esses ditos valores comuns de uma sociedade, não somente sob 

uma visão encaixotada que até agora se identifica, ou seja, existem muitos outros 

aspectos igualmente fundidos no seio de uma comunidade e que, violados, são 

capazes de atingir o corpo social como um todo. Portanto, necessário é  se definir, por 

princípio, onde encontrar esses valores.   

A ocorrência do dano moral coletivo se verifica, pois, nas hipóteses de 

violações aos direitos fundamentais, como à segurança, à vida etc., bem como em 

ofensas aos direitos da personalidade, à intimidade, à honra et reliqua. Nesse aspecto, 
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se torna possível identificar o fato de que o dano moral individual tem assento 

constitucional (art. 5º, V e X), sendo ainda amparado por meio de legislação especial, 

enquanto o dano moral coletivo, de origem mais recente, está atrelado aos direitos 

humanos de 3ª dimensão - busca tutela - mediante núcleo de microssistema de tutela 

coletiva, a exemplo das Leis n. 7347/85 e n. 8078/90. 

A Constituição da República de 1988 reconheceu a reparação dos danos 

extrapatrimoniais e a previsão do princípio da dignidade humana como fundamento 

da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CR88). Tal destaque ocorreu no sentido 

de reaver valores primordiais para resguardar o Estado de Direito, a exemplo da 

dignidade humana. Nesse patamar, Luís Roberto Barroso trata a dignidade humana 

como importante valor fundamental e assumindo natureza de princípio jurídico, 

funcionando como fonte de direitos e deveres, bem como rumo interpretativo do 

sistema jurídico. 

 

4.6 DO DANO COLETIVO E A IGREJA: A PARCELA DE CULPA 

 

O acobertamento e a covardia por parte dos mandatários da Igreja Católica, 

inclusive dos próprios Papas antecessores de Francisco, notadamente, contribuíram 

para o colapso em que hoje está envolvida a Santa Sé nos crimes de pedofilia 

praticados por seus representantes. 

Ante o quadro que se mostra, é notório que a proteção e o corporativismo 

não só acontecem para proteger a imagem da Igreja, mas também para proteção dos 

próprios protetores, eis que muitos cardeais e bispos, escondendo a 

homossexualidade, são dados aos deleites do pecado da carne.  

A cultura do segredo que era necessária para manter o silêncio sobre a 

forte ascendência da homossexualidade na Igreja permitiu que os abusos sexuais 

fossem escondidos e os predadores se beneficiassem desse sistema de proteção 

(MARTEL, 2018, p. 13).  

O cardeal brasileiro João Braz de Aviz, da Congregação para os Institutos 

da Vida Consagrada, reconheceu que o Vaticano tinha documentos que sustentavam 

as acusações de pedofilia contra o fundador dos Legionários de Cristo, Marcial Maciel 

(1920-2008), desde 1943, mas decidiu ocultá-los. “Tenho a sensação de que as 

denúncias de abusos vão aumentar, porque estamos apenas no início. Nos 
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escondemos há 70 anos, o que foi um grande erro”, disse Braz de Aviz, em entrevista 

à revista católica espanhola Vida Nueva. 

A hierarquia católica atua para minimizar ou defender os agressores dentro 

de suas fileiras. A manifestação pública do arcebispo James Hayes, citado no Toronto 

Star em julho de 1989, é exemplo dessa proteção: "A igreja existe para perdoar e curar 

(…). Pode haver casos em que a criança esteja perseguindo o homem, procurando 

carinho e o que aconteceu, aconteceu apenas uma vez". 

O jogo sujo praticado pelo poder da Igreja não se limitava a proteger seus 

predadores, mas promover a ideia de que as vítimas não eram apenas cordeiros, mas 

sim aproveitadores da situação. O arcebispo de Milwaukee, Rembert Weakland, 

publicou no Catholic Herald de maio de 1988: 

 

Não devemos sugerir que o agressor não seja culpado de crime grave, mas 
poderíamos facilmente dar uma falsa impressão de que qualquer adolescente 
que se envolve sexualmente com uma pessoa idosa o faz sem nenhum grau 
de responsabilidade pessoal. Às vezes, nem todas as vítimas adolescentes 
são tão inocentes. (1988). 
 
 

No ano de 1990, em relação a Alphonsus Penney, arcebispo de Terra 

Nova, após inquérito policial, o relatório comprovou que ele tinha evidências de abuso 

de meninos no orfanato de Mount Cashel, já em 1979. A polícia entrevistou 26 (vinte 

e seis) meninos em 1975, mas abandonou a investigação até 1988, quando algumas 

das vítimas crescidas se manifestaram mais uma vez. Penney admitiu: "Somos uma 

igreja pecaminosa. Estamos nus". 

Em um dos casos mais chocantes que retrata a indiferença em relação às 

vítimas foi o caso do padre Baltazar, nos Estados Unidos, que abusou sexualmente 

de um garoto indefeso acoplado a uma máquina de diálise e outro em tração dupla, o 

que resume a crueldade dos molestadores de crianças, a falta de coração da 

hierarquia e a vulnerabilidade de suas vítimas. 

A ordem de poupar a Santa Sé dos escândalos ofuscou a necessidade de 

um olhar mais agudo e crítico sobre o problema e, consequentemente, uma 

interferência mais dura por parte da cúpula da Igreja.  

Na viagem que fez a Cuba em março de 2012, Bento XVI ficou ciente dos 

abusos sexuais na América Latina, mas subestimou sua dimensão. A pedofilia já se 
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tornara endêmica, em especial no México, no Chile, no Peru, na Colômbia e no Brasil 

(MARTEL, 2018, p. 465). 

Em meio às explosões de pedofilia na América Latina que provocaram 

ruidoso alarido social, do outro lado do Atlântico, o Vaticano é novamente atingido, 

agora na França, quando monsenhor Barbarin é convocado pela polícia de Lyon a ser 

submetido a um interrogatório de dez horas. O motivo - o monsenhor Barbarin é 

censurado por não ter denunciado os atos de um padre da sua Diocese quando obteve 

informações sobre algumas de suas práticas abusivas. Após investigações, foi 

descoberto que Barbarin acoitava outros abusadores. No total, a sociedade francesa 

descobre, estupefata, que mais de 25 (vinte e cinco) bispos fecharam os olhos para 

mais de trinta e dois padres abusadores, perfazendo um total de vítimas de 339 

(trezentos e trinta e nove) indivíduos. Um verdadeiro Spotlight francês. 

Promovendo manifestação sobre o assunto, Geoffrey Robertson, jurista 

britânico, escrevendo sobre os abusos no ambiente clerical no ano de 2011, afirma 

que os casos expostos à época tinham um só culpado, o próprio Bento XVI. No 

referido trabalho, Geoffrey destaca que o Papa deveria ser processado e julgado por 

suas ações. 

Diferentemente dos seus antecessores, Francisco vem agindo no sentido 

de inibir a ação protetora e garantir seja promovida uma limpeza na pedofilia cometida 

pelos membros da Igreja. "O carnaval acabou", teria dito o Santo Padre ao seu mestre 

de cerimônias no exato momento de sua eleição (MARTEL, 2018, p.14). 

A busca pela extinção da pedofilia no meio clerical obriga a Igreja a rever e 

reformular conceitos que até então eram inegociáveis. Tal façanha vem custando ao 

Papa Francisco ultrapassar barreiras dentro do próprio colegiado, e por que não 

afirmar, angariar com isso muitos inimigos. 

Falando sobre o assunto, Dom Cláudio Hummes, Arcebispo de São Paulo 

(CAMAROTTI, 2018, p. 47), expõe que: "[...] a Igreja sempre teve aqueles que eram 

mais conservadores, ou mesmo tradicionalistas", pelo que se mostram preocupados 

com o novo. 

Um relatório encomendado pela Conferência dos Bispos dos EUA, 

intitulado As causas e o contexto do abuso sexual de menores por Padres católicos, 

foi enviado ao Jay College de Justiça Criminal que passou cinco anos realizando esse 

estudo com dados fornecidos pela própria Igreja. Evidencia que não é identificada uma 

causa específica para os abusos, não existe um fator exclusivo que tenha sido causa 
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da violência sofrida por milhares de meninas e meninos por parte do clero. No lugar 

disso, o relatório destaca um conjunto de fatores ligados ao psicológico e a situações 

específicas, que contribuíram para os abusos dos padres. 

Diante dos fatos e das evidências de pouquíssima punição aos membros 

infratores, se percebe que a Igreja exerce poder hierárquico sobre seus 

representantes, agindo de acordo com seus interesses. Tal poder deixa bastante clara 

a submissão ao comando central da Santa Sé. Assim sendo percebido, há de se 

entender que a Santa Sé tem responsabilidade na conduta dos seus comandados, 

devendo, pois, responder pelos atos infracionais cometidos por eles que figuram na 

condição de preposto daquela.   

 

4.7 A IGREJA CATÓLICA RESPONSABILIZADA CIVILMENTE 

 

Pela história da Igreja Católica, vê-se com nitidez sua transcendência e 

divindade. Nenhuma instituição humana sobreviveu a tantos golpes, perseguições, 

martírios e massacres durante dois mil anos; e nenhuma outra instituição humana teve 

uma sequência ininterrupta de governantes. Já são 265 (duzentos e sessenta e cinco) 

papas desde Pedro de Cafarnaum (AQUINO, 2016). 

A dimensão da Igreja Católica é mensurada com base na leitura que se faz, 

ao ser considerado o fato de que muitas das maiores cidades do mundo nasceram ao 

redor de uma Igreja. Um outro exemplo de poder é visto quando se observa os feriados 

no calendário de determinada comunidade que normalmente tem influência da Igreja. 

Além desses pequenos exemplos, tem-se ainda que a Igreja sempre andou atrelada 

ao poder político, seja ele monárquico ou democrático. 

Deve-se ainda considerar que o sistema constitucional pátrio eleva a 

religião ao patamar de categoria de direito fundamental, não podendo ser retirada do 

corpo da lei. De se notar, assim, a influência da religião perante a sociedade no sentido 

de impor valores, regras e elementos morais para todos os viventes.  

Conforme posto em linhas anteriores, a ideia de julgamento e condenação 

de algum membro da Igreja Católica, bem como diretamente suas dioceses e 

arquidioceses, sempre gerou enorme desconforto aos órgãos julgadores. Afinal, nada 

mais desagradável de que julgar os homens de Deus pelas leis terrenas.  
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Mesmo a mais minúscula das igrejas, localizada na menor das cidades, 

ganha altivez sem precedente aos olhos dos católicos, eis que ali está a Casa do 

Senhor. Na verdade, quanto menor o lugar, mais forte é a presença da Igreja. 

Ocorre que a Igreja Católica, de algumas décadas até os dias atuais, vem 

sendo sacolejada diuturnamente por escândalos. Embora figurando como 

representantes de Nosso Senhor na Terra, alguns dos escolhidos resolveram abrir as 

portas das suas paróquias para o pecado. As denúncias de abusos sexuais contra 

menores de idade cuja autoria é endereçada aos padres se multiplicam em escala 

geométrica.  

Repentinamente, o tapete foi erguido e toda sujeira de anos e anos foi 

exposta publicamente. O mundo de perversão e da homossexualidade dos padres e 

demais representantes da Igreja desabrochou com tamanha intensidade e extensão 

que não mais poderia ser tratada pela Santa Sé como pequenos casos pontuais, 

forçando a adoção de medidas internas no sentido de dar respostas aos movimentos 

civis que passaram a cobrar justiça.  

A solução desse problema, embora relativamente fácil de ser discutida, 

mostra-se extremamente difícil de ser executada, em face da delicadeza do problema 

em relação a uma das partes que deverá ser envolvida, qual seja, a própria Igreja 

Católica.  

Novamente, há de ser ventilado o fato de que padres, cardeais, bispos e 

arcebispos nada mais são do que prepostos da Igreja, ou seja, a Santa Sé impõe 

obrigações e deveres rígidos aos seus membros, o que lhes coloca, sempre, numa 

condição de subordinados. 

Como se sabe bem, a doutrina católica adota a ideação de que todo poder 

vem de Deus. Assim, o poder do Santo Padre provém diretamente de Cristo Deus, 

conforme disposto no Código de Direito Canônico:  

 

Cân. 330 -- Assim como, por disposição do Senhor, S. Pedro e os outros 
Apóstolos constituem um colégio, de forma semelhante estão entre si unidos 
o Romano Pontífice e os Bispos, sucessores dos Apóstolos. 
Cân. 331 -- O Bispo da Igreja de Roma, no qual permanece o múnus 
concedido pelo Senhor de forma singular a Pedro, o primeiro dos Apóstolos, 
para ser transmitido aos seus sucessores, é a cabeça do Colégio dos Bispos, 
Vigário de Cristo e Pastor da Igreja universal neste mundo; o qual, por 
consequência, em razão do cargo, goza na Igreja de poder ordinário, 
supremo, pleno, imediato e universal, que pode exercer sempre livremente. 
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Uma desobediência formal ao Papa é pecado gravíssimo, e se a 

desobediência chegar ao grau de negar a própria autoridade do Papa como Vigário 

de Cristo na terra, ela se constitui em cisma, que é um pecado ainda maior. O próprio 

Código de Direito Canônico delimita nesse sentido.  

 

CAPÍTULO III 
DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DOS CLÉRIGOS 
Cân. 273 -- Os clérigos têm obrigação especial de prestar reverência e 
obediência ao Sumo Pontífice e ao Ordinário próprio. 

 

Portanto, a conduta e as atitudes na vida pessoal, social e, principalmente, 

paroquial dos representantes da Igreja (padres, cardeais, bispos e arcebispos) sempre 

serão direcionadas e orientadas por superiores hierarquicamente postados pela 

ordem religiosa. Isto reforça a noção de preposto, conforme bem posto por Sérgio 

Cavalieri Filho: “é aquele que presta serviço ou realiza alguma atividade por conta e 

sob a direção de outrem”. 

A proposta que se faz neste trabalho acadêmico stricto sensu é promover 

considerações sobre a possibilidade de cada vez mais a cúpula da Igreja Católica 

responder, não só solidariamente com o seu representante infrator, como também 

responder por danos morais coletivos pelos atos ilícitos e danosos praticados.   

Uma instituição fortemente hierarquizada, na qual a noção de autoridade 

tem um papel destacado, se faz nua perante a sociedade mundial, por força dos atos 

infracionais de abuso sexual de menores de idade.   

O instituto da responsabilidade civil regula, genericamente, que cabe ao 

indivíduo praticante da conduta ilícita a reparação do dano causado a outrem. Poderá 

existir, no entanto, certa extensão da obrigação de reparar quando possível atrelar 

uma relação jurídica entre o responsável pelo dano e um terceiro, quando aquele age 

em nome deste.  

Apegado nessa exceção, forçoso é apontar que, agindo os padres, bispos 

e cardeais sempre em nome da Igreja e sendo ainda seus representantes, nasce a 

figura do preposto. Com isso, os atos por eles praticados são considerados atos 

extensivos à própria Igreja que os dirige, estando, pois, está sempre presente nas 

relações (boas ou ruins) dos referidos representantes com a sociedade.  

Agindo como prepostos, se afirma e configura a direção de outrem, e em 

assim sendo, possível a responsabilização de quem dirige pela conduta do seu 
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subordinado, como deve ser em relação à prática de atos abusivos sexuais trazidos 

por denúncias em várias partes do mundo. 

Esse é o ponto nevrálgico que se apresenta para entender e imputar à 

Igreja Católica, entenda-se a Santa Sé, responsabilidade solidária nos efeitos 

reparatórios civis que devem ser garantidos à determinada coletividade, decorrentes 

dos atos criminosos praticados por seus representantes. 

Embora plenamente identificável o elemento da subordinação na relação 

mantida entre os membros da Igreja católica e a Santa Sé, muitos defendem o 

argumento de que, por força do Acordo firmado entre o Brasil e o Vaticano em 13 de 

novembro de 2008, afasta qualquer responsabilidade da Igreja católica nas questões 

de cunho trabalhista, eis que os ministros ordenados prestam serviços religiosos e, 

portanto, não geram efeitos para o reconhecimento da relação laboral. Nesse mesmo 

sentir, alguns também defendem a impossibilidade do enquadramento dos clérigos 

como prepostos da Igreja em face da inexistência do vínculo. 

 

Preâmbulo e Artigo 1º ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E A SANTA SÉ RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA 
CATÓLICA NO BRASIL A República Federativa do Brasil e A Santa Sé 
(doravante denominadas Altas Partes Contratantes), Considerando que a 
Santa Sé é a suprema autoridade da Igreja Católica, regida pelo Direito 
Canônico; Considerando as relações históricas entre a Igreja Católica e o 
Brasil e suas respectivas responsabilidades a serviço da sociedade e do bem 
integral da pessoa humana; Afirmando que as Altas Partes Contratantes são, 
cada uma na própria ordem, autônomas, independentes e soberanas e 
cooperam para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e 
fraterna; Departamento de Direito Página 4 de 33 Baseando-se, a Santa Sé, 
nos documentos do Concílio Vaticano II e no Código de Direito Canônico, e a 
República Federativa do Brasil, no seu ordenamento jurídico; Reafirmando a 
adesão ao princípio, internacionalmente reconhecido, de liberdade religiosa; 
Reconhecendo que a Constituição brasileira garante o livre exercício dos 
cultos religiosos; Animados da intenção de fortalecer e incentivar as mútuas 
relações já existentes; Convieram no seguinte: 
I) Artigo 16 – Ausência de Vínculo Empregatício Artigo 16 Dado o caráter 
peculiar religioso e beneficente da Igreja Católica e de suas instituições: I - O 
vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e 
as Dioceses ou Institutos Religiosos e equiparados é de caráter religioso e 
portanto, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira, não gera, 
por si mesmo, vínculo empregatício, a não ser que seja provado o 
desvirtuamento da instituição eclesiástica.  
II - As tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, 
assistencial, de promoção humana e semelhantes poderão ser realizadas a 
título voluntário, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira. 

 

Sobre tal situação, melhor não poderia ensinar a juíza do trabalho Vólia 

Bonfim Cassar:  
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A igreja pode ser considerada para alguns como intocável, ou do “outro 
mundo”. Mas para a realidade jurídica é algo deste mundo e regida pelas leis 
terrenas. A igreja é considerada pessoa jurídica de direito privado pelo Código 
Civil – art. 44, IV, CC, logo, pode ser empregadora. Aliás, a CLT não distingue 
o empregador que explora atividade lucrativa daquele que tem finalidade 
beneficente ou sem finalidade econômica ou lucrativa – art. 2º, §1º, da CLT. 
Neste sentido concorda Délio Maranhão. Equipara-se a uma associação sem 
fins lucrativos. [...] O fato de um trabalhador aceitar o cargo de pastor e ter 
exercido esse mister por crença religiosa e ideologia não afasta o vínculo de 
emprego, pois a lei não excepciona essa hipótese. Desta forma, o liame 
empregatício se forma em qualquer caso em que estejam presentes os 
requisitos necessários para a formação do vínculo de emprego, salvo lei em 
sentido contrário. Assim, se o padre, o pastor, o sacerdote, o mestre ou o pai 
de santo, receber paga mensal, for subordinado, não correr os riscos da 
atividade, nela se inserir e exercer suas atividade [sic] com pessoalidade e 
de forma habitual, será empregado da igreja, da congregação religiosa ou do 
centro espírita. (2010, p. 262-263). 

 

O entendimento da Magistrada retrata sem necessidade de qualquer 

retoque a existência plena da relação direta mantida entre os clérigos e a Igreja, 

devendo esta, portanto, ser reconhecida como dirigente daqueles para que possa 

figurar como solidária na reparabilidade dos atos danosos praticados pelos seus 

prepostos. 

A Suprema Corte Americana, em 2010, ao decidir não se pronunciar sobre 

o recurso interposto pela Santa Sé, retirou o último obstáculo contra um processo civil 

que acusa o Vaticano por denúncias de pedofilia no Estado do Oregon.  

A citada manifestação relatou que os magistrados reconheceram que as 

autoridades católicas podem ser consideradas civilmente responsáveis pelas ações 

dos padres que cometeram crimes de abuso sexual contra menores.  

São evidentes os elementos que não deixam margem sobre os aspectos 

da ligação dos padres na condição de representantes da Igreja católica mundo afora. 

Essa relação impõe estreita responsabilidade quanto ao ato reparatório a ser 

absorvido pela Ordem Religiosa diante das incontáveis práticas de abusos sexuais 

contra menores de idade.  

As alegações de que os padres são indivíduos ligados à Igreja por meio de 

uma vontade voluntariosa de servir e pregar a palavra de Deus não pode mais ser 

aceita como tese de defesa para excluir as arquidioceses e dioceses da 

responsabilidade solidária de reparar o dano.  

Romper a força da Igreja perante os demais poderes, inclua-se o Judiciário, 

não é tarefa das mais fáceis, eis que muitos dos julgadores são católicos praticantes, 

tementes a Deus e aos princípios da religião católica, fatores de bloqueio diante dos 
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casos concretos apresentados. A força dos preceitos religiosos ainda influencia na 

própria estrutura das leis, impondo restrições e aberturas nos mais variados temas. 

De extrema necessidade é o Judiciário brasileiro entender por apartar os 

ensinamentos religiosos que a Igreja vem realizando através dos séculos das 

condutas ilícitas praticadas pelos seus representantes. Somente dessa maneira 

poderão as vítimas ser reparadas das dores que ainda sofrem. 

O desejo de punir os agressores pelos meios legais não deve encontrar 

barreiras legais ou religiosas que continuem a permitir total isolamento da Santa Sé 

na responsabilidade solidária pelos atos hostis e criminosos dos seus membros, 

notadamente contra a infância. O desfiguramento do sagrado deve ser imposto diante 

dos crimes de pedofilia e, em consequência, a imposição de uma reparação coletiva. 

Essa mesma visão de que os assuntos religiosos não devem ser 

misturados com os regramentos legais se torna muito benvinda no caso que ora está 

sendo abordado no ensaio sob relação.  

Nas palavras de Túlio Vianna (2004),  

 

No Estado Democrático de Direito não há espaço para a imposição de 
crenças religiosas travestidas de leis ou sentenças, pois a base da 
democracia é a pluralidade e a tolerância ao diferente. Se as pesquisas com 
células-tronco e os abortos de anencéfalos são ou não pecado não cabe aos 
políticos e aos ministros do STF decidirem, mas aos clérigos, a partir da 
interpretação dos livros sagrados de sua fé. A licitude de tais pesquisas e a 
criminalização de tais abortos, por outro lado, são questões de natureza 
política e jurídica e, portanto, de natureza temporal, não havendo, pois, como 
serem impedidas por contrariarem qualquer religião. 

 

4.8 DA RESTITUTIO IN INTEGRUM 

 

A reparação do dano, incluindo-se o moral, já era exposta como regra nas 

sociedades mais remotas - surgindo tal regra para equilibrar e sanar as desigualdades 

e não comprometer a ordem social embrionária. 

Nesse sentido, temos que o mais importante da responsabilidade civil é a 

restitutio in integrum, que tem por princípio equilibrar a reparação ao prejuízo causado, 

ou seja, o pronto restabelecimento do patrimônio jurídico do lesado por meio de uma 

reparação integral. Esse princípio se observa consagrado nos artigos 944 e 402 do 

Código Civil. 

Com relação a tal ponto, e como bem exprime Sérgio Cavalieri (2014): 
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O anseio de obrigar o agente, causador do dano, a repará-lo inspira-se no 
mais elementar sentimento de justiça. O dano causado pelo ato ilícito rompe 
o equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente entre o agente e a 
vítima. Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, 
o que se procura fazer recolocando o prejudicado no status quo ante. Impera 
neste campo o princípio da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto possível, 
repõe-se a vítima à situação anterior à lesão. Isso se faz através de uma 
indenização fixada em proporção ao dano... Observa o insigne Antônio 
Montenegro que a teoria da indenização de danos só começou a ter uma 
colocação em bases racionais quando os juristas constataram, após quase 
um século de estéreis discussões em tomo da culpa, que o verdadeiro 
fundamento da responsabilidade civil devia-se buscar na quebra do equilíbrio 
econômico-jurídico provocada pelo dano. (2014, p. 26). 

 

Ante os referidos ensinamentos, trava-se entendimento de que, desde a 

estrutura da função compensatória, o alvo é o ressarcimento ou compensação do 

dano sofrido e do modo mais integral possível; já pela função indenitária, se deve ter 

a noção do dano e suas repercussões e quantificá-los como limite máximo da 

indenização, que deve ser integral, mas não ultrapassar a extensão do dano, a fim de 

evitar enriquecimento sem causa de sua vítima.  

Sendo, pois, a reparação integral do dano o ideal da responsabilidade civil, 

o que se deve, primeiramente, verificar é a possibilidade da existência de um estado 

anterior igualmente integral por via da reparação in natura. Esta modalidade de 

reparação é a única resposta que efetivamente recomporá o patrimônio jurídico do 

lesado, levando-o ao seu status quo ante, obviamente não desfazendo os fatos 

passados, porquanto impossível.  

Vê-se, no entanto, no primeiro plano, a existência de uma concepção 

patrimonialista da pessoa, ou seja, uma vez restituída a coisa ou pago seu valor, 

resolvido e apagado estava o dano sofrido. O que interessa, no entanto, para 

experimento não se trata do dano patrimonial, mas sim o dano extrapatrimonial e, 

quanto a este, nota-se que a restituitio in integrum não conseguiu estabelecer um 

parâmetro indenizatório diante do caso concreto. Como mensurar ou quantificar aquilo 

que não é mensurável ou quantificável? 

Desta feita, em sendo impossível, nos casos de dano extrapatrimonial, uma 

reparação in natura que efetivamente garanta ao lesado o retorno ao estado anterior 

ao da lesão, restará a oferta de uma compensação pecuniária como sendo, até a 

presente data, a única modalidade de amenizar o dano sofrido. Será justamente essa 

função reparatória ou, como querem outros, ressarcitória, o meio pelo qual a finalidade 

essencial da responsabilidade civil se realiza. 
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Em se tratando, porém, de dano moral coletivo, como buscar de modo ideal 

a reparação pela lesão sofrida? Não percamos o foco na ideia de que o ato danoso 

foi originado pelo abuso sexual de menores de idade pelos padres, em verdadeiro 

enquadramento da pedofilia. 

Conforme argumentado no segundo capítulo, a relação entre um 

representante da Igreja Católica e o meio social em que vive e prega a palavra de 

Deus se estabelece por meio de uma confiança cega, movida pela fé cristã. O 

rompimento dessa confiança por ato tão vil gera, sem qualquer dúvida, um dano 

comum, um dano coletivo.   

O reconhecimento do dano moral coletivo e da imperiosidade da sua 

adequada reparação traduz a mais importante vertente evolutiva, na atualidade, do 

sistema da responsabilidade civil, em seus contínuos desdobramentos, a significar a 

extensão do dano a uma órbita coletiva de direitos, de essência tipicamente 

extrapatrimonial, não subordinada à esfera subjetiva do sofrimento ou da dor 

individual. São direitos que traduzem valores jurídicos fundamentais da coletividade, 

que lhes são próprios, e que refletem, no horizonte social, o largo alcance da dignidade 

dos seus membros (MEDEIROS, 2012). 

A violação de uma regra de conduta, notadamente àquelas cujas vítimas 

são abusadas não só sexualmente, mas psicologicamente, não é tolerada em um 

sistema de justiça social. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “[...] o dano 

extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo 

psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos 

interesses difusos e coletivos (2 STJ-REsp 1.057.274-RS, 2ª Turma, Relª Minª Eliana 

Calmon, DJ 26.02.2010”. 

Vê-se, pois, que as condutas violadoras de direitos transindividuais com 

significativo grau de reprovabilidade social, durante muito tempo, permaneceram 

praticamente sem existir, deixando seus autores isentos de uma responsabilização 

adequada. Buscando corrigir e impedir a sistemática de absurdas injustas, a 

reparação do dano vem promovendo mecanismo de condenação do ofensor de 

maneira a atender aos anseios de justiça no campo dos direitos coletivos (lato sensu). 

O abuso sexual de menores de idade por padres ou representante outro da 

Igreja são condutas lesivas que se revertem de alto grau de antijuridicidade e que 

projetam efeitos danosos à própria sociedade dotada de valores essenciais que lhe 

moldam e dão sustentação.  
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Identificado o dano moral coletivo, a reparação se opera por meio da 

imposição judicial com efeito punitivo ao ofensor, muitas vezes expressando a função 

sancionadora e pedagógica. Para tanto, há se observar determinados critérios 

avaliativos para sustentar o valor pecuniário.   

Xisto Medeiros (2012) elenca cinco elementos como sendo os principais 

pontos de observatório para quantificação do valor da condenação o seguinte: 

 

(I) a natureza, a gravidade e a repercussão da lesão  
Deve-se verificar, neste ponto, exemplificativamente, a essência e a 
relevância do interesse lesado e o valor que representa para a sociedade. 
Além disso, também ensejam consideração os aspectos da irreversibilidade 
e gravidade do dano e da extensão dos seus efeitos (se mais limitados ou de 
abrangência maior, seja quanto ao espaço e ao tempo, seja quanto à 
coletividade afetada).  
(II) a situação econômica do ofensor Destaca-se, aqui, a importância quanto 
a não se perder de vista a condição financeira e patrimonial do autor do dano 
e a grandeza econômica da sua atividade, sob a necessária consideração do 
efeito que verdadeiramente representará o valor a ser estabelecido, em 
relação à sua conduta, uma vez que condenações de pequena expressão 
pecuniária, em face de grandes empresas ou corporações – principalmente 
aquelas que se revelam contumazes descumpridoras das normas de 
proteção ao trabalho –, não significarão nem sanção eficaz, nem também 
dissuasão suficiente a impedir novas violações do ordenamento jurídico e a 
reiteração de danos à coletividade. Será esse, por lógico, o elemento 
balizador para guiar a fixação do valor objeto da condenação, em face da 
observação da presença dos demais aspectos indicados. O magistrado ainda 
poderá se valer, se necessário, de informações patrimoniais, contábeis, 
bancárias e até fiscais respeitantes ao ofensor, obtidas por qualquer meio, de 
maneira a garantir que o quantum fixado atenda à sua adequada destinação. 
 (III) o proveito obtido com a conduta ilícita É fundamental ter-se a percepção 
do benefício ou vantagens, principalmente de ordem econômica, auferidas 
pelo agente com a prática ilícita, aspecto que aponta a existência de 
motivação e propósito para a causação do dano, ampliando-se a visão da 
intolerabilidade quanto à conduta, de maneira a que o valor da condenação 
possa neutralizar tal absurdidade. É possível verificar, igualmente, se se 
tratou de uma conduta isolada ou de uma prática reiterada do ofensor, para 
obter ganhos, dado importante na tarefa de arbitramento da parcela.  
(IV) o grau da culpa ou do dolo, se presentes, e a verificação de reincidência 
A conduta, sendo dolosa ou denotando culpa grave, enseja, evidentemente, 
uma reação de maior força do sistema jurídico, correspondendo, no particular, 
a uma agravante para justificar uma maior expressão do valor da reparação. 
Ademais, a verificação de reincidência do ilícito vem a demonstrar o desprezo 
reprovável do autor quanto às regras e princípios integrantes do ordenamento 
jurídico, constituindo aspecto inaceitável para o sistema de justiça, a exigir, 
também, o incremento da parcela da condenação. 
 (V) o grau de reprovabilidade social da conduta adotada Facilmente se 
apreende, de acordo com o que aponta o senso comum, a reprovação social 
que determinadas condutas ilícitas suscitam, em face do dano observado, à 
vista do desrespeito a valores fundamentais da coletividade. O órgão judicial 
será necessariamente o intérprete dessa realidade, a ser tomada como ponto 
de consideração para traduzir-se o critério de justiça exigido na resposta a 
ser dada. Esse é, portanto, aspecto importante a ser contemplado na tarefa 
de arbitramento do quantum pertinente à condenação, pois, dependendo das 
características peculiares a determinadas coletividades e do padrão de 
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valores vigente, os efeitos da prática ilícita podem-se sentir de maneira 
diferenciada, sendo maior ou menor a repercussão negativa na sociedade. 

 

Por oportuno, em muitas situações, o valor pecuniário não trará o devido 

equilíbrio social em face do dano sofrido. Nesses casos, se torna juridicamente 

possível converter a parcela indenizatória em outras vertentes que se refletiram em 

maior benefício à coletividade, tais como: construção de equipamentos coletivos, 

execução de atividades, obras ou projetos de cunho social ou comunitário, veiculação 

de campanha educativa relacionada aos direitos violados; aquisição de bens e 

serviços em favor de entidades vinculadas a atividades sociais e de interesse público, 

dentre outros tantos.  

Nesse diapasão, caberá ao Judiciário estabelecer jurisprudência, 

notadamente pelas cortes superiores, em face do crescente número de denúncias e 

concretização de abuso sexual de menores por padres e outros membros da Igreja 

católica, dar congruência aos valores das condenações, principalmente trazendo à 

responsabilidade solidária a própria cúpula da Igreja, estabelecendo paradigmas 

gerais de orientação.  

 

4.9 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas se expõe sob o aspecto 

contratual e extracontratual. No tocante ao aspecto contratual, as pessoas jurídicas 

respondem por perdas e danos em caso de inadimplência, conforme vislumbrado 

quando da leitura do artigo 389 do Código Civil. 

Então, a proposta deste trabalho é justamente discutir a implicação e a 

consequência dos atos praticados pelos clérigos pedófilos e sua extensão junto à 

Igreja, considerando que figuram aqueles como representantes diretos desta, uma vez 

que, se traçar-se um paralelo referencial em relação às pessoas jurídicas de direito 

privado, independentemente de sua estrutura se dar com ou não fins lucrativos, estas 

respondem civilmente pelos atos lesivos praticados por seus prepostos, existindo ou 

não o dolo e a culpa.  

Ora, a estrutura organizacional da Igreja não deixa dúvida quanto ao perfil 

de hierarquia e subordinação imposto aos seus membros, conforme fora explanado 

no capítulo dois. Assim sendo, se nota que a ideia da responsabilidade e da reparação 

pela Igreja se capacita não só pela vertente da subordinação institucional, mas, 
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igualmente, pela força que a figura desses abusadores possui no seio social, pois eles 

são vistos pelos fiéis como a representação da própria Igreja.  

As marcas deixadas nas vítimas quando do abuso sexual são 

inquestionáveis, pelo que torna possível a aplicação do dano moral. O professor 

Cavalieri conceitua bem tal lesão quando dispõe: “é a dor, vexame, sofrimento, 

desconforto, humilhação – enfim, dor da alma.”  

 

4.10 OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS E O RECONHECIMENTO DO 

DANO MORAL COLETIVO PELA PRÁTICA DE PEDOFILIA PELOS CLÉRIGOS 

 

Embora os danos morais coletivos se façam presentes em nossos tribunais 

de justiça estaduais, ainda temos de modo muito tímido decisões em que a 

condenação da Igreja Católica está envolvida. 

Não há dúvida de que o poder da religião ainda constitui anteparos para 

que seja estabelecido um divisor entre o aspecto religioso e os que praticam atos 

ilícitos envoltos em mantos sagrados. Na verdade, as condenações pela prática da 

pedofilia cujos autores são os padres, muitas vezes, se fixam apenas na esfera penal, 

fator que de certa maneira protege a Igreja. 

Ultimamente, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, o lacre 

protetor da Igreja vem sendo rompido por decisões do Judiciário que identificam a 

Igreja não mais como uma entidade apartada dos atos ilícitos cometidos por seus 

representantes, mas sim considerada parte do processo, em virtude da subordinação 

e da hierarquia que envolvem o autor do ato abusivo e a ordem maior. 

O temor da excomunhão deu assento às denúncias que aproximam os 

infratores dos seus superiores e acaba por nivelar tanto um quanto o outro no mesmo 

patamar obrigacional.     

Entre os posicionamentos embrionários no Brasil, nesse sentido, está o 

parecer do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que pede a condenação da 

Arquidiocese da Paraíba por casos de pedofilia. O despacho é assinado pelo 

procurador de justiça Herbert Douglas Targino.  

A demanda judicial foi movida pelo Ministério Público Estadual por meio de 

uma ação civil pública por danos morais coletivos em face das acusações envolvendo 

o padre Adriano José da Silva, já falecido, pelo abuso sexual de pelo menos vinte 
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jovens da cidade de Jacaraú. As acusações contra o padre vieram à tona em 2013, 

quando o religioso chegou a pedir afastamento das funções. 

Segundo matéria jornalística publicada sobre o caso, a decisão dos 

desembargadores observou a existência de Tratado Internacional celebrado entre o 

Brasil e o Vaticano, no qual consta que o sacerdote não é empregado da Igreja, 

afastando, pois, o vínculo de responsabilidade objetiva da instituição pelos atos 

supostamente praticados pelos sacerdotes. 

A decisão vai além: 

 

A conduta de um sacerdote de manter relações libidinosas com adolescente 
maiores de 14 e menores de 18 anos, não constitui tipicidade, logo inexistindo 
reprovação penal. Esse comportamento de comum acordo com os 
protagonistas, às escondidas, nas caladas da noite, revela uma faceta da vida 
privadas, sem nenhuma vinculação com uso de recursos ou meios da vida 
sacerdotal da liturgia ou sacramento da religiosidade. O fato dos encontros 
libidinosos ocorrerem na casa paroquial retrata o exercício da intimidade do 
lar e da sua privacidade, cujo direito lhe é assegurado pela Constituição 
Federal para dispor dessa garantia da intimidade pessoal. 

 

Ainda no Estado da Paraíba, outro caso de pedofilia teve repercussão 

nacional. Após investigações iniciadas com base numa carta escrita no ano de 2015 

por uma frequentadora da Igreja, o relatório final apontou que sacerdotes católicos 

pagavam para praticar sexo com coroinhas e com flanelinhas que frequentavam o 

entorno da Arquidiocese, sendo apontada, ainda, a conivência do arcebispo emérito 

da Paraíba, Dom Aldo Pagotto – falecido.  

Em janeiro de 2019, a Arquidiocese havia sido condenada pela Justiça do 

Trabalho a pagar indenização de R$12 milhões, mas recorreu da decisão. Em 

novembro de 2019, após Sessão de Julgamento realizada no Tribunal Regional do 

Trabalho da 13ª Região, houve a reforma da decisão sob fundamento de falta 

suficiente de provas. Desse modo, a Arquidiocese se livrou do pagamento do valor 

milionário que lhe fora anteriormente imposto. 

No Estado do Paraná, o ex-padre da cidade de São Tomé, José Cipriano 

da Silva, foi acusado de ter cometido abusos sexuais contra quatro meninos de 13 

(treze) e 14 (quatorze) anos de idade. O fato se deu no ano de 2002, e quatro jovens 

que frequentavam a casa paroquial afirmaram que os abusos se davam quando eles 

assistiam à televisão no quarto do padre. 

A condenação do padre se deu na ordem de R$50 mil por danos morais, 

sendo a Diocese de Umuarama condenada no mesmo valor. Em sua defesa, a 
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Diocese de Umuarama argumentou a impossibilidade da condenação solidária em 

face do trabalho voluntário e vocacional prestado pelo padre à ordem. O Tribunal 

entendeu, no entanto, que o padre cumpria funções e horários direcionados pela 

Diocese, fato suficiente para configurar a relação de preposição. 

No Estado de São Paulo, um dos maiores casos de abusos sexuais contra 

menores de idade praticados por padres permaneceu abafado durante quase duas 

décadas. As acusações são graves contra o padre Pedro Leandro Ricardo, que 

desenvolvia sua missão na cidade de Araras, no interior paulista. Aproveitando-se de 

sua posição de líder religioso, o clérigo teria atacado seminaristas e coroinhas, em 

alguns casos, na própria sacristia ou utilizando telemensagens via WhatsApp (imagem 

abaixo) . O caso foi relatado e enviado diretamente para o Vaticano, em dezembro de 

2018, por meio de um dossiê. 

   

 

Figura  1 - conversas pelo aplicativo Whatsapp 
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Pelas marcas deixadas pelos abusos, seis ex-coroinhas que denunciaram 

o padre Pedro Leandro Ricardo querem indenizações da Igreja Católica que somam 

US$3 milhões de dólares, o equivalente a R$11,3 milhões. O pedido foi feito com 

amparo no decreto assinado em maio passado pelo Papa Francisco, que prevê 

reparação para as vítimas de abuso sexual. 

Enquanto no Brasil os processos indenizatórios contra a Igreja católica 

ainda não estão amadurecendo, o que reforça a imunidade da própria Igreja perante 

o Judiciário brasileiro, o mesmo não ocorre em outra partes do mundo. Em setembro 

de 2019, a Igreja Católica na Austrália resolveu formalizar um acordo e pagar um 

milhão de dólares australianos a uma das vítimas do padre Gerald Ridsdale, religioso 

que abusou de 65 (sessenta e cinco) crianças. A decisão foi tomada após as partes 

chegarem a um acordo antes que o caso fosse julgado no Supremo Tribunal de 

Victoria. 

Nos Estados Unidos, assim como na Austrália, a Igreja Católica da cidade 

de Los Angeles chegou a um acordo com centenas de vítimas de abuso sexual por 

sacerdotes, sendo esse considerado o maior acordo do gênero na história dos 

Estados Unidos. A Igreja pagou US$ 660 milhões para 608 (seiscentas e oito) vítimas. 

A Arquidiocese de St.Paul e Minneapolis, também nos Estados Unidos, 

anunciou o que foi considerado o segundo maior acordo referente aos casos de 

pedofilia acertada pela Igreja Católica, que pagou US$210 milhões com 450 

(quatrocentas e cinquenta) vítimas de abusos. 

Relatório gerado pelo simpósio organizado pelo Vaticano em fevereiro de 

2012 expressou que os casos de abusos sexuais a menores já custaram à Igreja 

Católica no plano internacional mais de US$2 bilhões, pagos nos acordos 

estabelecidos durante os processos das vítimas contra as dioceses, em julgamentos, 

assessorias legais, tratamentos para as vítimas e acompanhamento dos agressores, 

entre outros gastos (LARA, 2012). 

À vista desse quadro, é de se observar que, especialmente no Brasil, a 

Igreja católica ainda possui muito fôlego para brigar nos tribunais de justiça nas 

demandas indenizatórias.   
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4.11 OS DANOS MORAIS COLETIVOS PELA PRÁTICA DE PEDOFILIA PELOS 

CLÉRIGOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 

Pesquisando a expressão dano moral nos sites do Supremo Tribunal 

Federal e no Superior Tribunal de Justiça, tendo por referência o mês de março de 

2019, foi encontrado no STF um número total de 1.870 (mil, oitocentos e setenta) 

acórdãos; no STJ, um total de 22.759 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e nove) 

acórdãos. 

Afunilando a temática e utilizando a expressão dano moral coletivo, se 

encontram no STF 48 (quarenta e oito) acórdãos; e no STJ 413 (quatrocentos e treze) 

acórdãos. 

No que tange às decisões por dano moral coletivo, tendo como condenada 

a Igreja católica, não existe decisão. 

O mais próximo que chegamos sobre o reconhecimento da 

responsabilidade da Igreja pelos atos praticados por um dos seus membros se deu 

pela decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, por 

unanimidade, manteve a decisão que condenou a Diocese de Umuarama, no Paraná.  

No caso in concreto, a vítima propôs ação por danos morais contra a Mitra 

e o padre pela prática de abuso sexual. A sentença condenou o padre a pagar uma 

indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e a Mitra, de forma solidária, a pagar 

outros R$50.000,00 (cinquenta mil reais).  

Embora a Mitra tenha apresentado recurso no sentido de modificar a 

sentença, sustentando a impossibilidade da responsabilidade solidária, visto que a 

autoria do delito era tão somente do padre, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 

negou provimento às apelações, reconhecendo a responsabilidade solidária da Igreja, 

já que o padre era subordinado a ela.  

A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, entendeu estar evidenciada a 

subordinação do padre à Igreja. "De sorte que o primeiro recebia ordens, diretrizes e 

toda uma gama de funções do segundo, e, portanto, estava sob seu poder de direção 

e vigilância, mesmo que a ele submetido por mero ato gracioso (voto religioso)." 

Continua a ministra destacando que o  padre "é para os fiéis a própria personificação 

da Igreja Católica, no qual, em razão do desempenho de tão importante papel, 

depositam justas expectativas de retidão moral e santidade". 
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A ministra mergulha um pouco mais fundo ao falar ainda do Acordo firmado 

entre o Governo brasileiro e a Santa Sé e sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica 

no Brasil, dizendo: "A regra nele inserida não tem qualquer pertinência ao deslinde da 

questão, na medida em que apenas afirma o vínculo de caráter religioso existente 

entre os ministros ordenados e as Dioceses, com o nítido propósito de evitar, salvo 

situação excepcional, a caracterização de vínculo empregatício." 

Note-se que o reconhecimento da relação de subordinação e hierarquia na 

Igreja católica não deixa qualquer dúvida quanto à responsabilidade da entidade 

religiosa pelos atos dos seus subordinados. E será justamente por essa porta que se 

abrirá o caminho das futuras e inevitáveis condenações.  

Novamente se deve lembrar que a força e os efeitos da religiosidade em 

cada julgador são norteadores das decisões. A título de curiosidade, dos onze 

ministros da Corte Suprema, sete são adeptos da religião católica, incluindo o atual 

presidente do Supremo, ministro Luís Fux.  

Cumpre ser destacado o fato de que é de importância imensa o papel dos 

tribunais superiores para a harmonia da sociedade, pois lhes cabe dar real validade 

às normas legais. Nesse sentido, Pedro Lenza147 assim expôs: 

 

Na medida em que não pertencem a qualquer Justiça, podemos classificar o 
STF e o STJ (Tribunais da União) não só como órgãos de convergência, 
conforme já visto, mas, também, como órgão de superposição. Isso porque, 
embora não pertençam a nenhuma Justiça, as suas decisões se sobrepõem 
às decisões proferidas pelos órgãos inferiores da Justiça, as suas decisões 
se sobrepõem às decisões proferidas pelos órgãos inferiores da Justiça, 
comum e especial. As decisões do STJ se sobrepõem àquelas da Justiça 
Federal comum, da Estadual e daquela do Distrito Federal e Territórios, ao 
passo que as decisões do STF se sobrepõem a todas as Justiças e Tribunais 
(2010, p. 576).   

 

A formação de um processo e o seu julgamento final possuem grande carga 

de peso quanto aos seus efeitos na sociedade. Esse valor está muito bem posto nas 

palavras de Carvalho: 

 

[...] o fato é que o processo é o locus onde desaguam as imperfeições 
humanas, a eterna tendência de o home explorar seu semelhante, ou 
humilhá-lo, ou externar sentimentos menos dignos, ou lograr indevida (legal, 
porém injusta) vantagem. Por tudo isso, sua finalidade não pode ser somente 
por fim à incerteza, mas, sobretudo, fazer com que as partes se reconheçam 
como iguais integrantes da mesma sociedade. O processo e o ato de julgar 
têm, assim, uma dimensão ética que transborda o litígio, suplanta as partes 
e se irradia para toda a sociedade. Essa é a maneira de remeter o litígio para 
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o espaço público que o irá resolver, pretensamente livre das paixões e 
minimizadas as desigualdades de toda a ordem (2012, p. 122). 

 

Portanto, a mantença da Igreja Católica apartada das condenações 

reparatórias civis, principalmente sob o aspecto coletivo, merece outra visão pelo 

Judiciário brasileiro, principalmente quando se tratar de danos originados pelos crimes 

de abuso sexual contra menores de idade cujos autores são padres, bispos ou 

cardeais.   

Ideo expresserunt, resta então sejam promovidas algumas considerações 

quanto à legitimidade nas ações coletivas, ou seja, indicar quem figura como 

legitimado ordinário na Constituição da defesa e busca de reparação ao direito 

violado. 

 

4.12 A LEGITIMIDADE AD CAUSAM NAS AÇÕES COLETIVAS 

 

Identificado casualmente como o Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

esse instrumento promoveu significativas mudanças na ordem processual, dentre as 

quais retirou dos requisitos da condição da ação a figura da possibilidade jurídica do 

pedido, que vinha sendo demasiadamente criticada pela doutrina.  

Foram mantidos o interesse de agir e a legitimidade ad causam, de acordo 

com a redação do artigo 17 do CPC/2015: “Para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade”. Na sequência imediata, o artigo 18, caput, do mesmo 

diploma versa que: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 

quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.  

Evidentemente que, em razão das linhas anteriores, a conceituação de 

direitos essencialmente coletivos e de direitos acidentalmente coletivos se desvincula 

da ideia de que o direito é próprio ou alheio, não mais se sustentando essa dicotomia 

clássica. Desta feita, existindo vários legitimados para a proteção de um direito em 

nome de todos os titulares, não é possível considerar que apenas aquele que se 

afirma titular do direito teria legitimidade para exercê-lo em juízo (MARINONI, 2015). 

A doutrina majoritária dispõe, em relação à tutela coletiva, que a 

legitimidade se afigura de modo extraordinário, porquanto a defesa do direito subjetivo 

é erguido por terceiro, em nome próprio. Bem lembrado é o fato de que a mesma 
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doutrina conceitua legitimidade como sendo a “condição da ação que se precisa 

investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos”. (DIDIER, 2007). 

No tocante ao processo coletivo, a tese majoritária é a da legitimação 

extraordinária por substituição processual em ações coletivas, aspecto defendido por 

Barbosa Moreira no sentido da configuração da substituição processual, e que tal 

condição independe da autorização legal, visto que o sistema brasileiro não prevê 

indicação de norma expressa para que a substituição ocorra, chamada por alguns de 

legitimação conglobante10, ou seja, permitida pelo ordenamento jurídico, ainda que 

sem previsão. 

Quanto à natureza da legitimidade ativa no processo coletivo, existem três 

correntes doutrinárias. A primeira, de aspecto mais clássico, entende que se trata de 

legitimação extraordinária, haja vista o interesse discutido em juízo não pertencer 

diretamente aos entes legitimados, mas sim aos seus titulares, que podem ser 

indeterminados, determinados ou determináveis, a depender da espécie de direito 

tutelado (difuso, coletivo ou individual homogêneo). Defendem a primeira corrente 

Hugo Nigro Mazzilli, Teori Albino Zavascki e Cássio Scarpinella Bueno (NISHI, 2019). 

Postulando outra posição, citamos Luiz Manoel Gomes Júnior (2008, p. 84-

85), pois entende que nos procedimentos coletivos não há que se falar em legitimidade 

ordinária ou extraordinária, mas sim numa legitimidade coletiva, dado o perfil do 

processo coletivo. 

Por fim, Luis Fernando Nishi destaca evidencia que dessa disputa 

prevalece o entendimento preconizado por Nelson Nery Júnior, com influência do 

direito alemão, no sentido de que a legitimação nas ações coletivas deve ser dividida: 

de um lado, temos a tutela dos direitos individuais homogêneos, na qual a legitimidade 

é extraordinária, uma vez que os entes legitimados agem em nome próprio na defesa 

de direito alheio; de outro, a legitimação quanto aos direitos difusos e coletivos é 

 
10 “A tipicidade conglobante é um corretivo da tipicidade legal, posto que pode excluir do âmbito do 
típico aquelas condutas que apenas aparentemente estão proibidas, como acontece no caso do 
oficial de justiça, que se adequa ao “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel” (art. 155 do 
CP), mas que não é alcançada pela proibição do “não furtarás”. A função deste segundo passo do 
juízo de tipicidade penal será, pois, reduzi-la à verdadeira dimensão daquilo que a norma proíbe, 
deixando fora da tipicidade penal aquelas condutas que somente são alcançadas pela tipicidade 
legal, mas que a ordem normativa não quer proibir, precisamente porque as ordena ou as fomenta.” 
ZAFFARONI; PIERANGELI, Manual de Direito Penal, São Paulo: RT, 1997. p. 461. Cf. Vale aduzir a 
síntese de Rogério Greco: “Na lição de Zaffaroni e Pierangeli, não é possível que no ordenamento 
jurídico, que se pretende como perfeito, uma norma proíba aquilo que outra imponha ou fomente.” 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2005. 
p. 177.  
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autônoma para a condução do processo, não tendo relação com o direito material em 

debate (NERY, 2014, p. 230-231). 

Nesse sentido, esclarecem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:  

 

A figura da substituição processual pertence exclusivamente ao direito 
singular, e, no âmbito processual, ao direito processual civil individual. Só tem 
sentido falar-se em substituição processual diante da discussão sobre um 
direito subjetivo (singular), objeto da substituição: o substituto substitui 
pessoa determinada, defendendo em seu nome o direito alheio do 
substituído. Os direitos difusos e coletivos não podem ser regidos pelo 
mesmo sistema, justamente porque têm como característica a não 
individualidade. Não se pode substituir coletividade ou pessoas 
indeterminadas. O fenômeno é outro, próprio do direito processual coletivo. 
(...) Por essa legitimação autônoma para condução do processo, o legislador, 
independentemente do conteúdo do direito material a ser discutido em juízo, 
legitima pessoa, órgão ou entidade a conduzir o processo judicial no qual se 
pretende proteger o direito difuso ou coletivo (2014, p. 230-231). 

 

Por oportuno, considerando ser a tutela dos direitos coletivos um tema 

recente no âmbito jurídico brasileiro, merecem ser mostrados aqui como referência 

dois grandes modelos que se conhece, o do Class Action e da Verbandsklage (ações 

associativas) que influenciaram no nosso sistema (ZANETI, 2014, p. 01). 

O modelo estado-unidense das Class Actions (numa tradução livre, ação 

coletiva) surge da Federal Rule nº 2311, que surgiu no ano de 1938 e foi objeto de 

sucessivas modificações nos anos de 1966, 1987, 1998, 2003 e 2007. O Class Actions 

não só é o modelo mais difundido pelo mundo, mas exerceu significativa influência no 

sistema brasileiro (MENDES, 2012, p. 71). 

A estrutura desse modelo tem por propósito reduzir o número de ações 

propostas de modo individual. Com isso, se obtém maior economia processual; tem o 

propósito, também, de evitar decisões conflitantes sobre um mesmo tema e, como 

último ponto, visa facilitar a instauração de determinadas demandas que, pela sua 

estrutura, é pouco atrativa a um só indivíduo custear a movimentação da máquina 

 
11 156. Regras Federais de Processo Civil (abreviado oficialmente Fed. R. Civ. P .; coloquialmente 
FRCP ) regem o processo civil nos tribunais distritais dos Estados Unidos . O FRCP é promulgado 
pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos de acordo com a Lei de Habilitação de Regras e, em 
seguida, o Congresso dos Estados Unidos tem sete meses para vetar as regras promulgadas ou elas 
se tornam parte do FRCP. As modificações do Tribunal às regras são geralmente baseadas em 
recomendações da Conferência Judicial dos Estados Unidos, o órgão interno de formulação de 
políticas do judiciário federal. Embora os tribunais federais sejam obrigados a aplicar a lei substantiva 
dos estados como regras de decisão nos casos em que a lei estadual esteja em questão, os tribunais 
federais quase sempre usam o FRCP como suas regras de processo civil. (Os estados podem 
determinar suas próprias regras, que se aplicam aos tribunais estaduais , embora 35 dos 50 estados 
tenham adotado regras baseadas no FRCP.) 
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judiciária. Como bem próprio da cultura americana, as Class Actions se voltam mais 

para os resultados e para a necessidade de uma resposta rápida e prática aos novos 

tipos de direitos que surgiam, os coletivos, pela evolução social.  

A demanda nas Class Actions é proposta como uma ação coletiva, no 

entanto, sua estrutura é de uma ação individual proposta por um representante do 

grupo em defesa dos demais (VIANA, 2008, p. 10). 

No modelo alemão, as Verbandsklage, a defesa dos interesses coletivos, 

se efetiva por intermédio das ações associativas (MENDES, 2012, p. 111), cujo 

regramento se impõe por diversos textos normativos. Estas ações visam a tutelar 

certos direitos materiais específicos, tais como consumidor e meio ambiente por 

exemplo. Nas palavras da doutrina: “não tendo como sede uma filosofia comum que 

oriente uma mudança da perspectiva individual do litígio para a perspectiva coletiva”. 

(ZANETI JÚNIOR, 2014). 

Nesse diapasão, tais associações figuram em juízo defendendo interesses 

que lhes são próprios. Assim, a legitimação de tais entidades para a tutela de direitos 

coletivos se diz ordinária e autônoma. Novamente, na lição de Hermes Zaneti Júnior, 

temos um resumo das principais características do modelo das ações associativas 

alemãs: 

a) especial legitimação ativa das associações, com a escolha de um ‘sujeito 
supraindividual’, um ‘ente exponencial’, para tutelar, em nome próprio, o 
direito que passa a ser considerado como direito próprio (tutela dos 
consumidores pelas associações de consumidores, tutela do meio ambiente 
pelas associações ambientais, etc.), exige-se ademais a autorização 
burocrática concedida pelo poder central para que as associações possam 
representar interesses coletivos; b) distanciamento da tutela dos direitos 
individuais de forma extremada e radical; c) duas formas de tutela coletivas 
são previstas para as associações, c’) através da delegação da tarefa de 
representar o indivíduo, agindo a associação apenas mediante a autorização 
do titular da relação jurídica individual, método que mais do que uma tutela 
coletiva constitui apenas modalidade especifica através da qual se faz valer 
um direito individual, c’’) hipóteses em que realmente a associação faz valer 
um direito supraindividual, que são infinitamente mais restritas e excepcionais 
no sistema. (2014). 

 

No sistema processual brasileiro, a Constituição Federal garante proteção 

ampla aos direitos, indistintamente, quer sejam ele individuais ou coletivos. Indo mais 

além, nossa legislação define e estabelece a titularidade dos direitos coletivos (lato 

sensu), subdividindo-os em direitos difusos (artigo 81, §único, inciso I, do CDC), 

coletivos stricto sensu (artigo 81, §único, inciso II, do CDC) e direitos individuais 

homogêneos (artigo 81, §único, inciso III, do CDC), sendo a tutela desses direitos feita 
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em juízo no regime de substituição processual exclusiva e autônoma, legitimidade 

extraordinária. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender a temática da pedofilia e suas nuanças dentro de uma 

instituição milenar como a Igreja Católica não se mostra como um trabalho dos mais 

simples, eis que necessários aprofundamento e acurado entendimento de seu 

contexto histórico como marco influenciador da modificação e funcionamento interno 

da Igreja e suas estruturas de poder.  

Como ponto de partida e em razão da complexidade do aparelhamento 

desta Complexo Religioso, fixamos olhar para seu centro político-administrativo-

financeiro, a Cidade do Estado do Vaticano e, desde já, salientamos que, nas 

provocações expostas durante o texto e diante das incontáveis denúncias lidas sobre 

a temática, sabemos que jamais concluiríamos este problema.  

Verdade também que o presente trabalho não foi motivado para promover 

qualquer tipo de julgamento, muito menos criar qualquer movimento de cunho 

antirreligioso, mas sim abordar um problema que vem afetando demasiadamente 

nossa sociedade figurado no crime de abuso sexual infantil. 

Nesse sentido, igualmente, evitou-se analisar a patologia denominada 

parafilia no seu viés psíquico, mas dar tratativa e nos debates jurídicos que o assunto 

requer, com base nas discussões nas esferas social e religiosa que englobam o 

assunto. 

Para tentar compreender os atos abusivos dos representantes religiosos 

da Igreja Católica, é necessário confrontar matérias jornalísticas, doutrinas jurídicas e 

alguns julgados dos tribunais brasileiros e internacionais, bem como iniciou-se a 

pesquisa promovendo análise e na estrutura e organização do Vaticano e da Santa 

Sé, e suas disputas internas; em seguida, buscou-se apresentar alguns casos 

referentes à temática da pedofilia na Igreja Católica. 

O fenômeno dos casos de abusos sexuais contra crianças no âmbito 

clerical vem transformando a visão da sociedade em relação à Igreja. O abuso sexual 

infantil praticado, principalmente, pelos padres vem deixando o silêncio das igrejas e 

casas paroquiais para ganhar a esfera pública por meio das denúncias e processos 

judiciais. Os atos abusivos sob tal condição, quando eclodem, evidentemente, trazem 

reflexos não apenas na vida da vítima e seus familiares, mas em igual intensidade à 

comunidade em que determinado ministro de Deus pratica seu ofício. Nessa 

comunidade e na presença dos fiéis são celebradas as missas, os casamentos e 
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batizados. Muitas vítimas dos abusos recebem as unções e a Eucaristia das mãos 

dos seus predadores. 

O ato violador atinge, de modo agudo, mesmo os que se intitulam cristãos 

somente por força de uma herança familiar, quiçá para os fiéis praticantes e viventes 

na fé cristã.   

Por força e diretriz da Constituição de 1988, foi visto que está assegurada 

à coletividade a titularidade de direitos e interesses que, diante da violação de direitos, 

torna possível e eficaz se buscar uma reparação coletiva. Para tanto, se percebe que 

o movimento evolutivo do regime da responsabilidade civil dá concretude aos direitos 

fundamentais, em face da ampla projeção do princípio da dignidade da pessoa 

humana, o que, por óbvio, se aplica às insurgências na ordem moral atacada pela 

prática abusiva dos "padres predadores" no seio da coletividade que assistem como 

representantes da Igreja. 

No pertinente, sob o prisma conceitual, ao dano moral, cabe lembrar uma 

das principais premissas adotada pelo Estado de Direito acerca da possibilidade de 

modificação ou mesmo redução dos direitos fundamentais, dentre eles está o dano 

moral. Não há como mais negar sua natureza, frente o que consagra o artigo 5º da 

Constituição da República. Além disso, a doutrina vem admitindo novos direitos da 

personalidade, bem mais amplos no enquadramento das vertentes da dignidade da 

pessoa humana. 

O fato é que, embora a própria Igreja que sempre adotou mecanismos de 

proteção aos envolvidos dos crimes de abuso sexual, continue a fazê-lo no ambiente 

processual, adotando agora o Tratado assinado entre o Brasil e o Vaticano para não 

mais acobertar os erros, mas para insinuar que são praticados por padres que não 

possuem vínculo com a Igreja em razão do trabalho religioso e voluntário que prestam 

à Santa Sé.  

Por óbvio que essa escusa não há de vingar, eis que evidente a 

subordinação e hierarquia de todos os padres, bispos e cardeais às regras da 

Congregação. Impossível não se notar claramente que eles servem incontinentes aos 

comandos da cúpula do Vaticano.   

Entendeu-se, pois, ser nitidamente possível ser condenada a Igreja católica 

(arquidioceses e dioceses) não só na responsabilidade solidária na reparação civil, 
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como também nas ações a título de dano moral coletivo, tendo por princípio a violação 

da moral coletiva de determinado núcleo social.  

Portanto, tem-se que, no atual momento, o reconhecimento pleno da efetiva 

reparação dos danos morais coletivos em decorrência da ofensa aos valores e bens 

mais elevados do agrupamento social, cujo resultado não só se impõe pelo 

desestímulo à novas lesões, mas que o resultado da parcela condenatória possa ser 

revertido em prol da coletividade afetada.   

Como foi possível perceber, o processo decorrente de uma lesão coletiva 

é uma realidade incontestável, considerando a marcha da evolução da sociedade e 

estabelecido por via de regras próprias, em oposição ao tradicional dogma 

individualista.  
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