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Direito Canônico versus legislação civil? 

A pesquisa apresentada é resultado do projeto de doutorado da autora 

que defendeu tese em 2006, Violência clerical: abuso sexual de mulheres por  

padres  no  Brasil,  no  Programa  de  Ciências  da  Religião  da  Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

O  estudo  tem  a  intenção  de  sensibilizar  a  opinião  pública  para  a 

realidade da violência exercida contra as mulheres nos espaços eclesiais, além 

de setores da própria Igreja insatisfeitos com a postura por ela assumida.

Para tal, a autora realiza extenso trabalho de levantamento de matérias 

que  denunciavam  abusos  sexuais  de  religiosos  católicos,  publicadas  nos 

principais jornais do país no período de 1994 a 2002. Utiliza, também, outras 

fontes de informações obtidas por meio de ONGs que atuam no campo dos 

direitos das mulheres e das crianças.

Analisa os casos numa perspectiva legal, considerando as reações dos 

superiores religiosos frente às denúncias e os mecanismos empregados de  

dissuasão e coerção, buscando impedir ou abafar as denúncias. 

Encontra elementos comuns nos casos estudados, como a  pluralidade 

de  denúncias  e assimetria  econômica,  cultural,  etária,  de  gênero  e  classe  

social entre o denunciado e as denunciantes. 

Cabe destacar a importância dessa parte do livro em que a autora faz 

referência  ao  Código  de  Direito  Canônico  que  manifesta  claramente  a  

preocupação em evitar  ou reparar  o  escândalo.  Por  isso mesmo, ela  lança 

duas questões: 1)  até que ponto a vigência do Código de Direito Canônico  
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dificulta  o  cumprimento  do  Código  Civil,  quando  os  acusados  de  violência  

sexual são membros eclesiásticos?  2) Em nossa realidade, os religiosos que  

cometem abuso sexual  na sociedade brasileira estão imunes, ou são de fato  

julgados pela justiça comum? (p.58).

 O estudo coloca em evidência que os procedimentos adotados pelos 

superiores  eclesiásticos  visam  evitar  e  retardar  o  processo  civil  e  do  

correspondente julgamento, impedindo, desse modo, o cumprimento da lei.

Cabe destacar o esforço da autora em dialogar com um público mais 

diversificado do que ter  como interlocutor  a  comunidade acadêmica.  Nesse 

sentido, este livro representa um trabalho coerente com a coleção  Cadernos 

Católicas  pelo  Direito  de  Decidir,  que visa  divulgar  textos  com  base  em 

interpretações  teológicas  cristãs,  que  asseguram  a  capacidade  moral  e  a  

autonomia de mulheres e homens para tomar decisões sobre a própria vida.

Trata-se, portanto, de um estudo sobre temática praticamente inédita no 

Brasil. O livro nos surpreende ao mostrar que, apesar do assunto abordado ser 

polêmico, a autora aponta para  a possibilidade de se  reverter esse quadro, ao 

afirmar que (...) em nosso país, o silêncio pode vir a ser quebrado, pois a mídia  

nem sempre se cala frente às ofensivas da Igreja (p.96).

Vale conferir.

                                        [dica de Luciane Quintanilha Falcão]
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