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NORMAS PARA A INVESTIGAÇÃO  

EM CASO DE ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL DE MENORES  

ATRIBUÍDAS A FIÉIS DA PRELAZIA DO OPUS DEI NO BRASIL 
 

De acordo com as orientações da Congregação para a Doutrina da Fé, contidas na Carta de 3 

de maio de 2011, os Bispos e os a eles equiparados devem dispor de procedimentos claros e 

coordenados em casos de acusação de abuso. Apresentam-se a seguir as normas promulgadas pela 

Prelazia pessoal da Santa Cruz e Opus Dei no Brasil. 

I. NATUREZA DESTAS NORMAS E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

1. Natureza destas normas 

 

1.1 A Igreja Católica e, portanto, a circunscrição da Prelazia da Santa Cruz e Opus Dei 

no Brasil (doravante, a Prelazia) considera o abuso sexual de menores uma grave 

violação dos princípios cristãos, que não deve ser tolerada. Este delito é 

particularmente grave quando cometido por pessoas que se comprometem a ajudar os 

demais a seguir Jesus Cristo e seus ensinamentos mais de perto. 

1.2 Estas normas se enquadram dentro do gênero das normas de aplicação de leis de 

nível superior (cf. Código de Direito Canônico [CIC], cc. 31 e 34). São uma ajuda 

para aplicar as normas do direito universal contidas no CIC, c. 1717, e no motu 

proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (Sst), de 30 de abril de 2001, com a 

atualização de 21 de maio de 2010, que trata da investigação prévia de acusações de 

abuso sexual de menores. 

1.3 Estão baseadas nas indicações dadas pela Congregação para a Doutrina da Fé, na 

Carta Circular de 3 de maio de 2011. 

2. Âmbito de aplicação 

2.1 Estas normas são aplicáveis àqueles que, no momento em que se apresenta uma 

acusação, são fiéis da Prelazia. 

2.1.1 O âmbito de aplicação destas normas para os fiéis leigos circunscreve-se aos 

casos em que a acusação verse sobre ações realizadas enquanto 

desempenham, sob a autoridade do Vigário Regional, uma atividade 

apostólica da Prelazia, na qual se propicia formação cristã ou direção 

espiritual (cf. Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis 

et Operis Dei [Statuta], nn. 1 e 121 §2). 

2.2 Não são aplicáveis: 

2.2.1 Aos fiéis leigos da Prelazia em suas atividades profissionais ou pessoais; 

2.2.2 Aos empregados leigos ou voluntários que trabalham em instituições ou 

projetos nos quais a Prelazia é responsável apenas pelos aspectos espirituais 

daquelas instituições ou projetos. Estas instituições ou projetos têm suas 

próprias normas e procedimentos, e são responsáveis pelo comportamento de 

seus empregados perante os órgãos de governo e perante o grupo social para o 

qual trabalham (pais de alunos, etc.). 
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2.3 Considera-se abuso sexual, de acordo com o art. 6º do Sst, o delito contra o sexto 

mandamento mencionado no Decálogo cometido por um dos fiéis mencionados no 

art. 2.1 com um menor de 18 anos. 

II. AUTORIDADE ECLESIÁSTICA RESPONSÁVEL E ORGANISMOS AUXILIARES 

3. Autoridade eclesiástica responsável 

3.1 A autoridade eclesiástica responsável pela investigação de que tratam estas normas é 

o Vigário Regional da Prelazia (doravante, o Vigário), como Ordinário desta 

circunscrição da Prelazia (cf. Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae 

Sanctae Crucis et Operis Dei [Statuta], n. 151 §1). 

3.2 Ainda que, em conformidade com o direito universal e com estas normas, outras 

pessoas ajudem na investigação e deem a sua opinião, não podem substituir o 

discernimento e a potestas regiminis do Vigário, permanecendo incólume o fato de 

que a ação penal, depois de contar com o parecer dos jurisperitos (cf. CIC, c. 1718, 

§3), será apresentada perante o Tribunal da Prelazia, que tem sua sede em Roma. 

 

4. Comitê Assessor 

4.1 Deverá haver um Comitê Assessor, que será um órgão consultivo do Vigário no 

referente à investigação prévia de acusações de abuso sexual de menores contra fiéis 

da Prelazia. As competências deste Comitê serão:  

4.1.1 Revisar e propor a atualização destas normas. 

4.1.2 Assessorar o Vigário Regional, juntamente com o Promotor de Justiça da 

Prelazia na respectiva circunscrição, na avaliação das acusações e na 

determinação da oportunidade de aplicar em cada caso algumas das medidas 

cautelares previstas no CIC, c. 1722, para salvaguardar o bem comum. 

Segundo o Sst, art. 19, tais medidas podem ser impostas quando iniciada a 

investigação preliminar. 

4.1.3 Assessorar o Vigário Regional em todos os assuntos relacionados a abusos, 

para propor medidas orientadas à proteção de menores. 

4.2 O Comitê Assessor se compõe de pelo menos 05 (cinco) membros. Devem ser 

pessoas de conduta exemplar e reto critério, em plena comunhão com a Igreja. 

4.2.1 A maioria serão fiéis leigos que não tenham dedicação plena às tarefas da 

Prelazia. O presidente do Comitê será um sacerdote da Prelazia com vários 

anos de experiência pastoral e reto critério; e pelo menos um dos membros 

deverá contar com experiência no tratamento de abuso sexual de menores. 

4.2.2 Na medida do possível, procurar-se-á que entre os membros deste Comitê 

haja profissionais das seguintes áreas: direito canônico, direito penal ou civil, 

psicologia, teologia moral ou ética. 

4.2.3 O Vigário nomeará os membros do Comitê Assessor por um período de 05 

(cinco) anos, que pode ser renovado. Nada obsta a que o Vigário solicite a um 

dos membros de seu Conselho que assista às reuniões do Comitê Assessor. 

4.3 É conveniente que o Promotor de Justiça participe das reuniões do Comitê Assessor. 
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5. Coordenador de Proteção de Menores 

5.1 O Vigário nomeará um Coordenador de Proteção de Menores (doravante, 

Coordenador) que será responsável de receber —se ocorrerem— acusações de abuso 

sexual de menores contra fiéis da Prelazia (cf. art. 2.1). Não há inconveniente em 

que o Coordenador seja um dos membros do Comitê Assessor, mas não é 

necessário que o seja. 

5.2 O Coordenador deverá receber as acusações com respeito, compreensão e 

compaixão; deverá saber escutar, ser receptivo às necessidades daqueles que 

apresentam as acusações e agir com prudência e imparcialidade.  

5.3 Se em algum caso o Coordenador estiver temporariamente impedido de 

desempenhar as suas funções, o Vigário nomeará um Coordenador suplente. 

5.4 O Coordenador se encarregará também de facilitar entrevistas entre as supostas 

vítimas e o Vigário ou o seu delegado, nos casos em que parecerem oportunas, para 

avaliar a possibilidade de ajuda pastoral ou médica que a suposta vítima necessite. 

5.5 Será da competência do Coordenador manter, conforme o disposto no c. 1719 do 

CIC, um registro das acusações contra fiéis da Prelazia de abuso sexual de menores 

(cf. art. 2), que o Vigário tenha mandado investigar. 

 Passados 10 (dez) anos da acusação, proceder-se-á de acordo com o c. 489 §2. O 

resumo não incluirá nomes de supostas vítimas ou culpáveis, mas somente a data em 

que se receberam as acusações, a espécie do suposto delito, as datas de abertura e 

encerramento da investigação preliminar e a decisão final do Vigário Regional (quais 

sejam: remeter as atas da investigação à Congregação para a Doutrina da Fé ou 

considerar as acusações não verossímeis). 

 Juntamente com esse registro, também se poderão conservar, sem menção de nome 

algum, experiências sobre os procedimentos dos diversos casos investigados, que 

possam ser de interesse para procedimentos futuros. 

 A documentação de cada caso será conservada no arquivo da Prelazia conforme as 

normas universais sobre registro de documentos confidenciais (cf. CIC, cc. 489 e 

1719). 

III. BENS QUE DEVEM SER TUTELADOS 

6. Ao receber as denúncias e investigá-las, devem-se tutelar os seguintes bens: 

6.1 Como garantia de que se fará justiça, as normas canônicas e civis aplicáveis deverão 

ser observadas cuidadosamente, respeitando os direitos de todas as partes. 

6.2 Com respeito à legislação do Estado e à sua Administração da Justiça: 

6.2.1 Respeitando-se fielmente o foro interno ou sacramental, seguir-se-ão sempre 

as disposições da legislação civil no que diz respeito a remeter os delitos às 

autoridades legítimas. 

6.2.2 Se a autoridade policial está investigando o caso ou foi instaurado um 

processo civil ou criminal contra o acusado, não se pode obstruir ou tentar 

influenciar o seu curso. Tendo em conta as circunstâncias do caso, o Vigário 

decidirá se é oportuno protelar a abertura da investigação preliminar canônica 

até que o processo judicial civil seja concluído. 
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6.2.3 Independentemente do resultado das investigações policiais ou da sentença do 

processo judicial civil, a Igreja detém o seu direito de abrir uma investigação 

preliminar conforme o CIC, c. 1717 e as presentes normas. 

6.3 Deve-se evitar que a investigação preliminar coloque em perigo a boa fama das 

pessoas (cf. CIC, c. 1717 §2). Isso requer que aqueles que intervêm na investigação 

preliminar respeitem o princípio da confidencialidade (segredo natural). 

6.4 Deve-se atuar sempre com justiça, compaixão e caridade; de igual modo, procurar-

se-á prevenir ou remediar o escândalo. 

6.5 Com relação às supostas vítimas: 

6.5.1 Devem ser protegidas e ajudadas a encontrar apoio e reconciliação. 

6.5.2 Deve-se oferecer-lhes assistência espiritual e psicológica. 

6.5.3 A pessoa que denuncia deve ser tratada com respeito. Nos casos em que o 

abuso sexual estiver relacionado com um delito contra a dignidade do 

sacramento da Penitência (Sst, art. 4), o denunciante tem o direito de exigir 

que seu nome não seja comunicado ao sacerdote denunciado (Sst, art. 24). 

6.6 Em relação ao acusado: 

6.6.1 Respeitar-se-á o seu direito fundamental de se defender. Por conseguinte, já 

desde a fase da investigação prévia deverá ser informado das acusações, 

dando-lhe oportunidade para responder a cada uma delas, salvo se o Vigário, 

depois de ouvir o Comitê Assessor, julgar haver graves razões em contrário. 

A prudência do Vigário decidirá, depois de ouvir o Comitê Assessor, qual 

será a informação que se comunicará ao acusado durante a investigação 

prévia. 

6.6.2 Se o Vigário julgar que há razões para limitar a informação dada ao acusado 

sobre as acusações, far-lhe-á notar que, se ao concluir a investigação 

preliminar as acusações não forem descartadas como infundadas e se abrir um 

processo judicial ou administrativo, nesse processo terá conhecimento das 

acusações e provas que se apresentam contra ele e terá a possibilidade de 

contradizê-las. De igual modo, far-lhe-á notar que este modo de proceder é 

seguido também na justiça civil, na qual os acusados não têm acesso a todas 

as informações que reúne a autoridade investigadora ou o juiz de uma causa 

até que o processo judicial comece. 

6.6.3 Recordar-se-á ao acusado e aos acusadores que há uma presunção de 

inocência enquanto não se provar o contrário. 

6.6.4 Em qualquer momento do procedimento disciplinar ou penal, deve-se 

assegurar ao clérigo acusado uma justa e digna sustentação. 

6.6.5 Deve-se excluir a readmissão de um clérigo ao exercício público de seu 

ministério se isto supuser um perigo para os menores ou existir risco de 

escândalo para a comunidade. 

6.6.6 Concluída a investigação preliminar, far-se-á o necessário para restabelecer a 

boa fama de quem tiver sido acusado injustamente. 
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IV. MODO DE FAZER E RECEBER ACUSAÇÕES 

7. Modo de fazer e receber acusações 

7.1 Quem considerar necessário apresentar uma acusação de abuso sexual de um menor 

contra um fiel da Prelazia (cf. art. 2.1) deverá recorrer ao Coordenador. Qualquer fiel 

da Prelazia que tenha conhecimento de atos de abuso sexual de menores cometidos 

por outro fiel da Prelazia, ou veja uma causa razoável para suspeitar desses delitos, 

deverá informar imediatamente ao Coordenador, a não ser que essa conduta viole a 

confidencialidade da direção espiritual ou o sigilo do sacramento da Reconciliação. 

7.2 O Coordenador ouvirá sem dilações a pessoa que deseja fazer uma acusação, se 

possível no prazo de vinte e quatro horas a partir do momento em que for chamado. 

7.3 O Coordenador entrevistar-se-á com os pais ou representantes da suposta vítima, no 

caso de não serem eles os autores da acusação. 

7.4 O Coordenador ouvirá também a suposta vítima, se ela não apresentar pessoalmente 

a acusação. Previamente, deverá considerar se essa entrevista é oportuna e deverá 

obter o consentimento de seus pais ou representantes. Estes, ou as pessoas por eles 

designadas, deverão estar presentes à reunião. Estas precauções não são necessárias 

quando, pelo tempo decorrido a partir dos fatos aos que se referem as acusações, a 

suposta vítima já tenha alcançado a maioridade. 

7.5 O Coordenador nada dirá a quem faz uma acusação, ou à suposta vítima, ou a 

qualquer outra pessoa, sobre a culpabilidade do acusado, sobre a possível existência 

do direito a receber uma indenização pelo possível abuso, ou sobre o que acontecerá 

quando a investigação preliminar for concluída. 

7.6 Nas conversações com aqueles que fazem uma acusação, ou com a suposta vítima, o 

Coordenador deixará claro que, se o Vigário decidir limitar cautelarmente o exercício 

do ministério sacerdotal quando o acusado for um sacerdote, ou a participação nos 

apostolados da Prelazia se se tratar de um leigo, até que as acusações sejam 

esclarecidas, isto não suporá presunção de culpabilidade por parte da autoridade 

eclesiástica nem admissão da culpabilidade por parte do acusado. 

7.7 O Coordenador solicitará um informe por escrito às pessoas que apresentam 

acusações. Fará o mesmo pedido aos pais ou representantes da suposta vítima, a não 

ser que a mesma já tenha alcançado a maioridade. Facilitar-lhes-á uma cópia do 

questionário anexado a estas normas (Apêndice II) como ajuda para redigir o 

informe. Se, tendo em conta a idade ou o nível de instrução de quem acusa, o 

Coordenador previr que não seria fácil para essa pessoa redigir o informe, ele mesmo 

poderá redigi-lo. Posteriormente, apresentá-lo-á à pessoa para que analise se está 

conforme ao que disse, e para que o assine. O Coordenador o assinará também. 

7.8 O Coordenador manterá um registro de todas as entrevistas com supostas vítimas, 

seus pais ou representantes ou quaisquer outras pessoas que apresentem acusações, 

assim como dos informes escritos sobre estas acusações (cf. art. 5.5). 

7.9 Quando uma acusação se referir a um empregado leigo ou voluntário de uma 

instituição em que a Prelazia apenas supervisiona os aspectos espirituais do labor que 

ali se realiza, o Coordenador pedirá a quem fizer a acusação que a apresente aos 

diretores dessa instituição, que são os responsáveis pela conduta do empregado ou 

voluntário quando trabalha nesse lugar (cf. art. 2.2.2). 

7.10 Se os meios de comunicação difundirem acusações, o Coordenador entrará em 

contato com a pessoa que denuncia para solicitar que apresente uma acusação formal. 
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7.11 Se forem recebidas acusações anônimas, o Coordenador informará ao Vigário, para 

que este decida se serão levadas em consideração ou não. 

 

8. Assistência às supostas vítimas 

Ao receber acusações contra fiéis da Prelazia (cf. art. 2.1) de abuso sexual de menores 

que pareçam verossímeis, o Coordenador, de acordo com o Vigário, comunicar-se-á 

imediatamente com os pais ou representantes da suposta vítima e coordenará a 

imediata atenção pastoral da suposta vítima e da sua família, tendo em conta o previsto 

nos arts. 7.5 e 7.6. Também, de acordo com o Vigário, aconselhá-los-á sobre a 

possibilidade de receber assistência psicológica. 

 

9. Informação às autoridades civis 

Se a legislação do país mudasse e fosse obrigatório informar às autoridades civis sobre 

acusações de abuso sexual de menores, o Coordenador deverá tê-lo em conta e 

informar àqueles que façam a acusação 

 

V. DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

10. Abertura da investigação preliminar 

10.1 Quando o Coordenador receber uma acusação de abuso sexual, informará de 

imediato o Vigário e entregar-lhe-á o informe ou informes escritos das entrevistas a 

respeito da acusação que porventura teve com o acusador ou acusadores e a suposta 

vítima ou seus pais ou representantes. O Coordenador poderá fazer as 

recomendações que julgar oportunas, com base nas impressões obtidas nessas 

conversações. 

10.2 O Vigário passará a informação ao Comitê Assessor e pedirá sua opinião sobre a 

abertura de uma investigação. Tendo ouvido a opinião do Comitê Assessor e a do 

Promotor de Justiça (cf. CIC, c. 1722), o Vigário tomará a decisão. Ao fazê-lo, terá 

em conta que a investigação deve ser aberta sempre que a acusação pareça verossímil 

e não seja de todo supérflua, como, por exemplo, no caso de o acusado confirmar que 

é certa e admita sua responsabilidade (cf. CIC, c. 1717). Mesmo nesse caso, pode ser 

oportuno realizar a investigação para esclarecer o alcance e as circunstâncias dos 

fatos. 

10.3 Se decide abrir uma investigação, o Vigário Regional expedirá um decreto no qual 

adote essa decisão e nomeie uma pessoa idônea para levá-la a cabo ou indique se se 

encarregará ele mesmo (cf. CIC, c. 1717). Ainda que o Vigário decida livremente 

sobre isso, normalmente será preferível que nomeie um delegado que se ocupe da 

investigação. 

10.4 Tendo em conta as circunstâncias do caso (número e condição das pessoas que 

devem ser ouvidas, natureza dos supostos fatos, etc.), o Vigário pode considerar 

oportuno nomear, no decreto de abertura da investigação, além do seu delegado, dois 

investigadores, escolhendo-os entre profissionais capacitados para uma tarefa deste 

tipo; por exemplo, um advogado e um psicólogo ou assistente social. 
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10.5 Uma vez expedido o decreto, o Vigário informará sem demora o acusado, dentro de 

quarenta e oito horas, sobre a acusação recebida, e entregar-lhe-á cópia do decreto de 

abertura da investigação. 

10.6 O Vigário Regional recordará ao acusado o princípio segundo o qual toda pessoa é 

inocente enquanto não se provar sua culpabilidade, e advertir-lhe-á que não deve se 

comunicar com o acusador ou acusadores, tampouco com a suposta vítima ou a sua 

família. Advertir-lhe-á também sobre os riscos que implicaria responder a possíveis 

perguntas dos meios de comunicação, aconselhando-lhe que encaminhe os jornalistas 

ao Escritório do Vigário da Prelazia. 

10.7 O objetivo da investigação é determinar os fatos e as suas circunstâncias, assim como 

a imputabilidade (cf. CIC, c. 1717 e Apêndice I destas Normas). 

10.8 É dever do Vigário determinar quais medidas cautelares, dentre as previstas no CIC, 

c. 1722 e no CCEO, c. 1473, devem ser impostas para salvaguardar o bem comum. 

De acordo com Sst, art. 19, tais medidas podem ser impostas uma vez iniciada a 

investigação preliminar. O Vigário pode pedir opinião ao Comitê Assessor sobre a 

conveniência de adotar essas medidas para limitar de modo cautelar o exercício do 

ministério por parte do sacerdote investigado. Por iniciativa própria, o Comitê 

também pode fazer recomendações deste tipo ao Vigário Regional. 

 

11. Andamento da investigação preliminar 

11.1 Os investigadores nomeados pelo Vigário (cf. art. 10.4), ou — se o Vigário não 

nomeou investigadores — o seu delegado, têm os mesmos poderes e idênticas 

obrigações que o auditor em um processo (cf. CIC, c. 171 §3 e arts. 11 e 12 destas 

normas). 

11.2 Aqueles que venham a ser ouvidos pelos investigadores serão informados do seu 

direito de estarem acompanhados por outra pessoa de sua escolha. Essa pessoa pode 

ser um canonista ou um advogado. 

11.3 Os investigadores proporcionarão ao canonista, advogado, ou outra pessoa que o 

acusado e a vítima tiverem escolhido como assessores, a informação que seja 

apropriada em cada caso sobre o andamento da investigação (cf. arts. 6.6.1-6.6.2). Se 

o acusado ou a vítima preferirem não contar com a assistência de outra pessoa, a 

informação sobre o andamento da investigação será dada a eles diretamente. 

11.4 Os investigadores se reunião com a(s) pessoa(s) que tenha(m) apresentado acusações, 

com a vítima (se as acusações foram realizadas por outras pessoas), com o acusado e 

com qualquer outra pessoa que possa ajudar a esclarecer os fatos a que as acusações 

se referirem. 

11.5 Se a vítima ainda for menor de idade, os investigadores julgarão se é apropriado 

ouvi-la ou não. Em caso afirmativo, deverão solicitar primeiramente o consentimento 

expresso dos pais da vítima ou de seus representantes, e a entrevista ocorrerá na 

presença destes. 

11.6 Antes de entrevistar o acusado, deve-se informá-lo das acusações apresentadas contra 

ele (cf. arts. 6.6.1 e 6.6.2), dando-lhe a possibilidade de responder. Se assim o 

desejar, essa resposta pode ser mediante uma defesa escrita feita por ele mesmo, ou 

pelo seu canonista ou advogado. Se preferir, pode responder às acusações 

verbalmente na entrevista com os investigadores. 
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11.7 Ao entrevistar o acusado, ter-se-á em conta que não tem obrigação de confessar o 

delito, nem pode solicitar-lhe juramento (cf. CIC, c. 1728 §2). 

11.8 Os investigadores e aqueles que participarem das reuniões assinarão um informe 

escrito relativo a cada entrevista, depois de comprovar que consta adequadamente o 

que nela foi tratado. Com esse objetivo, não há inconveniente em que as reuniões 

sejam gravadas em um equipamento. Quem se ocupar de transcrever essas gravações 

deve se comprometer a observar o segredo de ofício. 

 

12. Conclusões e recomendações da investigação preliminar 

12.1 Concluída a investigação, os investigadores considerarão: 

12.1.1 Se as acusações são verossímeis ou não. 

12.1.2 Se os fatos e circunstâncias que aparecem em suas averiguações constituem o 

delito de abuso sexual (cf. Apêndice I). 

12.1.3 Se esse delito é imputável ao acusado (cf. Apêndice I). 

12.1.4 Se não há delito de abuso sexual, mas há comportamentos imprudentes, etc., 

que destoam da exemplaridade própria de um sacerdote ou de um leigo que 

deseja viver exemplarmente a sua vocação cristã. 

12.2 Os investigadores apresentarão ao Comitê Assessor um informe com as suas 

conclusões acerca dos pontos mencionados no art. 12.1. Poderão acrescentar as 

sugestões e recomendações que julgarem oportunas. Este informe irá acompanhado 

dos informes sobre as entrevistas efetuadas (cf. art. 11.8), assim como de qualquer 

outro documento (cartas, etc.) de interesse que possa ter-lhes sido entregue durante a 

investigação. 

12.3 O Comitê Assessor reunir-se-á sem demora para considerar o informe dos 

investigadores e avaliar se a investigação foi completa e sem irregularidades. Se o 

julgar necessário, o Comitê poderá solicitar aos investigadores que completem a 

informação enviada. Depois, o Comitê apresentará ao Vigário todos os documentos 

da investigação e anexará uma carta indicando se estão de acordo com as conclusões 

dos investigadores, juntamente com as recomendações que desejem fazer ao Vigário. 

12.4 Conscientes de que uma investigação deste tipo supõe um tempo de dura prova tanto 

para a vítima como para o acusado, o Vigário e os membros do Comitê Assessor 

procurarão que se leve a termo no menor tempo possível, e estarão vigilantes para 

que não haja atrasos nas reuniões dos investigadores nem na redação e apresentação 

das suas conclusões. 

 

13. Encerramento da investigação preliminar pelo Vigário 

13.1 O Vigário examinará atentamente os informes e conclusões do Coordenador (cf. art. 

10.1), dos investigadores (cf. art. 12.2) e do Comitê Assessor (cf. art. 12.3). Se 

parecer necessário, pode devolver o caso ao Comitê Assessor e aos investigadores 

para esclarecimentos ou ulteriores averiguações. Se estiver satisfeito com os 

resultados apresentados, procederá ao encerramento da investigação preliminar. 

13.2 Se o Vigário concluir que as acusações não são verossímeis, expedirá um decreto 

declarando a investigação concluída e rejeitando as acusações como carentes de 
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fundamento, e enviará cópia do decreto ao acusado, à suposta vítima e ao Comitê 

Assessor. 

13.3 Se o acusado é um clérigo, e o Vigário concluir que as acusações são verossímeis e 

que, portanto, há razões para pensar que se cometeu um delito: 

13.3.1 Certificar-se-á de que as acusações sejam notificadas às autoridades civis (cfr. 

arts. 6.2.1 e 9). 

13.3.2 Remeterá ao Prelado as atas da investigação preliminar para que sejam 

enviadas à Congregação para a Doutrina da Fé (cf. Sst, art. 16). 

13.3.3 Enviará uma carta ao acusado, à vítima e ao Comitê Assessor para informar-

lhes de que ocorreu o previsto no art. 13.3.1. 

13.3.4 Nessa carta, o Vigário indicará que se proíbe ao acusado a participação em 

qualquer atividade da Prelazia onde houver menores de idade, assim como 

empreender qualquer outra atividade pastoral, e que somente poderá exercer 

seu ministério dentro do Centro da Prelazia em que resida.  

13.3.5 O Vigário notificará também sobre o aludido anteriormente (arts. 13.3.1 - 

13.3.4) o Bispo da Diocese em que o suposto abuso sexual tiver ocorrido e na 

qual reside o acusado. 

13.4 Se o acusado é um leigo, e a conclusão do Vigário é que as acusações são 

verossímeis e que, portanto, há razões para pensar que se cometeu um delito, o 

Vigário: 

13.4.1 Certificar-se-á de que as acusações tenham sido notificadas às autoridades 

civis (cfr. art.s 6.2.1 e 9). Se o considerar oportuno, aguardará a conclusão do 

processo judicial em que as acusações serão julgadas, caso não tenha 

concluído antes da abertura da investigação preliminar. 

13.4.2 Proibirá o acusado de participar de qualquer atividade da Prelazia onde 

houver menores de idade. 

13.4.3 Enviará uma carta ao acusado, à vítima e ao Comitê Assessor para lhes 

informar de que ocorreu o previsto no art. 13.4.2. 

13.4.4 Notificará também sobre o aludido anteriormente (arts. 13.4.1 - 13.4.3) o 

Bispo da diocese em que o suposto abuso sexual tenha ocorrido e na qual 

reside o acusado. 

VI. RESPOSTA PASTORAL AO CONCLUIR A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

14. Resposta pastoral em relação à vítima 

14.1 O Vigário — ou alguém designado por ele —reunir-se-á com a vítima ou com seus 

pais ou tutores, se a vítima for menor de idade, para lhes informar do resultado da 

investigação. Tanto o Vigário — ou seu representante — como a vítima estarão 

acompanhados por outra pessoa. 

14.2 Se a acusação não pareceu verossímil, será assim comunicado à suposta vítima. Será 

tratada com compaixão e ser-lhe-á oferecida a ajuda que pareça necessária e 

razoável. 

14.3 Se a acusação foi verossímil, informar-se-á à vítima e àqueles que apresentaram a 

acusação, se houver outros além da vítima. Será oferecida à vítima e, se for 
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necessário, à sua família, a atenção pastoral na forma que pareça mais apropriada às 

circunstâncias. Não se dirá nada que se possa entender como admissão da 

culpabilidade do acusado, ou presunção de tal culpabilidade por parte da autoridade 

eclesiástica. Só depois do processo judicial ou administrativo que se siga à 

investigação preliminar, ou de outra resposta canônica, se não houver processo (cf. 

arts. 17 - 22), caberá falar de culpabilidade (cf. Apêndice I, B). 

 

15. Resposta pastoral em relação ao acusado 

15.1 Em relação ao acusado, se, ao concluir a investigação preliminar, a acusação parecer 

sem fundamento e não foi o acusado processado pela Justiça Civil, ou, uma vez 

processado, foi absolvido, o Vigário tomará todas as medidas necessárias para 

restabelecer a boa fama da pessoa que tenha sido acusada injustamente. Estas 

medidas podem ser, entre outras: 

15.1.1 uma declaração pública de que o acusado foi considerado inocente, e, em se 

tratando de um clérigo, que retoma o exercício de seu ministério; 

15.1.2 uma visita do Vigário aos labores apostólicos em que trabalha o acusado para 

dar a mesma informação às pessoas que trabalham ou participam das 

atividades nesses locais; 

15.1.3 oferecer a quem foi falsamente acusado a ajuda espiritual e psicológica para 

se recuperar do inevitável trauma. 

15.2 Se, ao concluir a investigação preliminar, a acusação pareceu verossímil, além de 

fazer o indicado nos arts. 13.3.3 ou 13.4.3, o Vigário pode instar ao acusado a se 

submeter voluntariamente a uma avaliação médica e psicológica com profissionais 

que pareçam adequados ao Vigário e ao acusado. O Vigário cuidará também de que 

se ofereça ao acusado a atenção pastoral de acordo com suas circunstâncias. 

 

16. Resposta pastoral em relação a outras pessoas afetadas 

16.1 O abuso sexual afeta profundamente a família da vítima. A vítima pode ter de 

enfrentar a rejeição em seu ambiente social, e seus pais podem se recriminar por não 

terem cuidado o suficiente dos seus filhos. O Vigário buscará o modo de ajudá-los a 

se recuperarem do possível trauma psicológico e espiritual.  

16.2 Pode ocorrer que quem perpetrou o abuso seja uma pessoa muito conhecida no lugar 

onde os fatos aconteceram. As reações das outras pessoas que o conhecem podem ser 

de ira, decepção, desgosto, de se sentirem traídas, de resistência a crer no que 

ouviram, de dor e compaixão pela vítima, etc. A autoridade eclesiástica deve 

considerar atentamente os meios mais adequados para fazer frente a estes estados de 

ânimo com os oportunos remédios pastorais e psicológicos. 

VII.  RESPOSTA CANÔNICA A DELITOS CONFIRMADOS DE ABUSO SEXUAL DE 

MENORES 

17. Quando um único ato de abuso sexual de um menor cometido por um fiel da Prelazia é 

admitido por seu autor ou é confirmado em um processo canônico, judicial ou extrajudicial, 

realizado conforme as normas do Direito, o Vigário determinará a idoneidade do autor para 

continuar na Prelazia. 
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18. Tendo em conta as normas correspondentes dos Estatutos da Prelazia (cf. Statuta, nn. 28-

35), o Vigário pode sugerir ao autor do abuso que solicite ao Prelado a dispensa de sua 

incorporação à Prelazia (cf. ibid., n 31), ou pode sugerir ao Prelado a demissão dessa pessoa 

da Prelazia. Em todos os casos, serão respeitados os direitos que os Estatutos do Opus Dei e 

o Direito Canônico reconhecem ao autor do abuso. 

19. Em relação às penas canônicas aplicáveis a sacerdotes e diáconos que cometem este delito, 

aplicar-se-á o estabelecido em Sst, arts. 6 §2; 21 §2 (cf. Congregação para a Doutrina da Fé, 

Carta Circular de 3 de maio de 2011, II). 

19.1 Um sacerdote ou diácono que tenha cometido um ato de abuso sexual contra um 

menor pode solicitar, em qualquer momento, a dispensa das obrigações do estado 

clerical. 

19.2 Em casos gravíssimos, o Prelado do Opus Dei, através da Congregação para a 

Doutrina da Fé, pode submeter diretamente à decisão do Sumo Pontífice a demissão 

do réu do estado clerical, ou a sua deposição, juntamente com a dispensa da lei do 

celibato, sempre que conste de modo manifesto a comissão do delito, e depois que se 

tenha oferecido ao réu a faculdade de se defender (cf. Sst, arts. 21 §2, 2º).  

20. O Ordinário da Diocese em que ocorreu o abuso será informado sobre a resolução do caso. 

21. Deve-se excluir a readmissão de um clérigo ao exercício público de seu ministério se isso 

supuser um perigo para os menores, ou existe o risco de escândalo para a comunidade (cf. 

Congregação para a Doutrina da Fé, Carta Circular de 3 de maio de 2011, III, i). 

22. A nenhum sacerdote ou diácono da Prelazia que tenha cometido um ato de abuso sexual 

contra um menor poder-se-lhe-ão confiar tarefas próprias do ministério sacerdotal ou 

diaconal em outra circunscrição eclesiástica, ou transferir a outra circunscrição eclesiástica 

para nela desempenhar algum encargo ministerial, a não ser que, previamente, o Vigário 

informe detalhadamente o Ordinário daquela circunscrição sobre o delito do abuso sexual 

cometido, bem como sobre qualquer outro dado que indique que o sacerdote ou diácono 

tenha sido ou possa vir a ser um perigo para crianças ou jovens. 
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APÊNDICE I 

Neste Apêndice se incluem vários textos legislativos de especial importância na investigação 

preliminar de acusações de abuso sexual, acompanhados de alguns breves comentários.   

A. Do delito de abuso sexual de menores: sua noção no Direito da Igreja  

A.1. MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA, de 30 de abril de 2001, com a 

atualização de 21 de maio de 2010 

Art. 6 §1. Os delitos mais graves contra a moral, reservados ao juízo da Congregação para 

a Doutrina da Fé, são: 

1º O delito contra o sexto mandamento do Decálogo cometido por um clérigo com um 

menor de 18 (dezoito) anos. Neste número, equipara-se ao menor a pessoa que 

habitualmente tem um uso imperfeito da razão. 

2º A aquisição, retenção ou divulgação, com um fim libidinoso, de imagens 

pornográficas de menores de idade inferior a 14 (quatorze) anos por parte de um 

clérigo em qualquer forma e com qualquer instrumento. 

 

A.2. THE PROCEDURE AND PRAXIS OF THE CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE 

FAITH REGARDING GRAVIORA DELICTA, B Delicta contra mores 

Em relação a este delito, são relevantes algumas considerações da praxe da 

Congregação para a Doutrina da Fé: 

a) O motu proprio fala de um “delictum cum minore”. Isso não significa apenas o 

contato físico ou abuso direto, mas inclui também o abuso indireto (por exemplo, mostrar 

pornografia a menores; exibir-se de modo indecente diante deles). (...) 

b) O c. 1935 §2 do CIC fala de delito com um menor de 16 (dezesseis) anos: “cum 

minore infra aetatem sedecim annorum”. O motu proprio, por outra parte, fala de um 

delito com um menor de 18 (dezoito) anos: “delictum … cum minore infra aetatem 

duodeviginti annorum”. Portanto, a classificação do delito se torna mais complexa. Com 

efeito, alguns peritos falam não só de pedofilia (atração por menores impúberes) mas 

também de efebofilia (atração por adolescentes), de homossexualidade (atração por adultos 

do mesmo sexo) e de heterossexualidade (atração por adultos do sexo oposto). Entre os 16 

(dezesseis) e 18 (dezoito) anos, alguns “menores” podem, certamente, ser objeto de 

atração tanto homossexual como heterossexual. As leis de alguns Estados consideram uma 

pessoa de 16 (dezesseis) anos capaz de consentir com atos sexuais (heterossexuais e 

homossexuais). O motu proprio, no entanto, considera delito toda violação do Sexto 

Mandamento com um menor de 18 (dezoito) anos, seja de pedofilia, efebofilia, 

homossexualidade ou heterossexualidade. Esta diferenciação tem, não obstante, 

importância do ponto de vista psicológico, pastoral e jurídico. Sem dúvida, ajuda o 

Ordinário e o juiz a apreciar a gravidade do delito e a escolher a via necessária para a 

emenda do clérigo culpável, a reparação do escândalo e a restauração da justiça (cf. c. 

1341). 

 

B. Acusações verossímeis 

CIC, c. 1717 §1. Sempre que o Ordinário tiver notícia, pelo menos verossímil, de um 

delito, deve indagar cautelosamente, por si ou por intermédio de outra pessoa idônea, 

sobre os fatos e as circunstâncias, bem como sobre a imputabilidade, a não ser que essa 
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investigação pareça inteiramente supérflua.  

As acusações que se devem investigar são aquelas que pareçam verossímeis, que tenham 

uma aparência de verdade. «É condição positiva para se iniciar a investigação que das 

notícias obtidas se deduzam indícios tais que levem a considerar como provável a 

comissão de um delito» (Josemaría Sanchís, comentário ao cânon 1717 em Código de 

Derecho Canónico, Comentario Exegético, EUNSA).  

O objetivo da investigação preliminar é verificar se a aparência de verdade dos fatos 

denunciados é confirmada. No entanto, será no processo judicial ou administrativo que 

pode seguir à investigação preliminar onde se obterá a certeza moral necessária para impor 

uma pena. Por isso, ainda não se considera o acusado culpável ao término da investigação 

preliminar, a não ser que tenha admitido a comissão do delito.  

 

C. Imputabilidade 

CIC, c. 1717 §1. Sempre que o Ordinário tiver notícia, ao menos verossímil, de um 

delito, deve indagar cautelosamente, por si ou por intermédio de outra pessoa idônea, sobre 

os fatos e as circunstâncias bem como sobre a imputabilidade, a não ser que essa 

investigação pareça de todo supérflua.  

     O que se entende por imputabilidade? Quando se consideram imputáveis ao acusado 

os fatos denunciados? 

Imputabilidade é a qualidade de uma ação ou omissão que a torna atribuível ao seu 

autor enquanto este tenha infringido a lei intencional ou negligentemente. Na terminologia 

própria do Direito Penal – também do Direito Penal Canônico – chama-se conduta dolosa 

a violação intencional da lei, e conduta culposa a violação da lei por negligência. Estas são 

as duas formas de imputabilidade descritas no Direito Canônico.  

CIC,c. 1321 §1. Ninguém é punido, a não ser que a violação externa da lei ou do 

preceito, por ele cometida, lhe seja gravemente imputável por dolo ou por culpa.  

§2. Incorre na pena estabelecida pela lei ou pelo preceito quem deliberadamente 

violou a lei ou o preceito; mas não é punido quem o fez por omissão da devida diligência, 

salvo determinação contrária da lei e do preceito. 

§3. Praticada a violação externa, presume-se a imputabilidade, a não ser que conste o 

contrário.  

 

D. Prescrição do delito de abuso sexual no Direito da Igreja  

«Qualquer pessoa tem faculdade para denunciar um delito, entendendo-se por 

“denúncia”, em sentido amplo, o ato mediante o qual se dá notícia de um delito à 

autoridade. A denúncia dos delitos deve ser considerada não somente uma faculdade , mas 

também uma obrigação, moral ou jurídica, segundo os casos.  (...) No entanto, a 

apresentação da denúncia não supõe o exercício da ação criminal – que compete 

unicamente ao promotor de justiça por ordem do Ordinário (cf. cc. 1430 e 1721 §1), e 

nunca à parte lesada –, nem leva consigo a obrigação de demonstrar a culpabilidade do 

acusado» (Josemaría Sanchís, comentário ao cânon 1717 em Código de Derecho 

Canónico, Comentario Exegético, EUNSA). 

A ação criminal tem por objetivo a abertura de um processo para declarar ou impor 

uma pena. A possibilidade de exercitá-la extingue-se pelo transcurso do tempo. Isso é o 

que se chama prescrição, que a lei regula. No próprio processo penal, aberto em 

consequência da ação criminal proposta pelo promotor de justiça, a parte lesada poderá 
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mover uma ação contenciosa ou penal para obter a reparação dos danos que sofreu em 

consequência do delito (cf. CIC, cc. 1596 e 1729 §1). 

 

 

D.1. MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA de 30 de abril de 2001, com a 

atualização de 21 de maio de 2010 

Art. 7 §1. Salvaguardando o direito da Congregação para a Doutrina da Fé de 

derrogar a prescrição para casos singulares, a ação criminal relativa aos delitos reservados 

à Congregação para a Doutrina da Fé extingue-se por prescrição aos vinte anos. 

§2. A prescrição inicia-se a teor do cân. 1362 §2 do Código de Direito Canônico e 

do cân. 1152 §3 do Código dos Cânones das Igrejas Orientais. No entanto, no delito a que 

se refere o art. 6 §1 n. 1 ((delito contra o sexto mandamento do Decálogo cometido por um 

clérigo com um menor de 18 anos)), a prescrição começa a decorrer a partir do dia em que 

o menor completou dezoito anos. 

 

E. Comentários à Legislação brasileira 

São aplicáveis em conjunto com as presentes normas a seguinte legislação, com as 

observações que seguem: 

 

E.1. Responsabilidade penal 

As normas de direito penal são de direito público: interessam mais diretamente à 

sociedade do que exclusivamente ao indivíduo lesado pelo ato ilícito. Quando a conduta é de tal 

relevância social que exige punição pessoal do seu transgressor, a lei descreve-a como 

criminalmente punível. 

No tocante à responsabilidade penal, a seguir serão indicados os principais crimes contra 

a dignidade sexual e suas penas respectivas (item I); e, em sequência, apresentadas noções 

essenciais tanto sobre a ação penal (item II), como sobre a decadência e a prescrição (item III). 

A remissão a artigos será sempre do Código Penal, Decreto-lei nº 2.848/40 e alterações 

posteriores, inclusive pelas Leis nos 12.015/09 e 12.650/12, até a data de hoje. 

É importante ressaltar que os crimes contra a dignidade sexual (item I) não necessitam ser 

efetivamente cometidos para receberem punição, mas admitem também a mera tentativa. A 

tentativa se verifica quando, por razões alheias à sua vontade, o agente não consiga consumar o 

delito, hipótese em que a pena será diminuída de um a dois terços (art. 14, parágrafo único). 

Por fim, convém esclarecer que a pena dos crimes contra a dignidade sexual que se 

indicam será aumentada: a) de metade, se do crime resultar gravidez; e b) de um sexto até a 

metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou 

deveria saber ser portador (art. 234-A). E a pena dos crimes contra a liberdade sexual e dos 

crimes sexuais contra vulneráveis (itens I.1 e I.2) será aumentada: a) da quarta parte, se o crime 

é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas; b) da metade, se o agente é 

ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor 

ou empregador da vítima ou, por qualquer outro título, tem autoridade sobre ela (art. 226). 

 

E.1.1. Dos crimes contra a dignidade sexual 
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E.1.1.1. Dos crimes contra a liberdade sexual 

Estupro: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou 

a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso (Art. 213). 

Pena: 

a) reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos; 

b) reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave 

ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos; 

c) reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, se da conduta resulta morte. 

Observações: a) o atual crime de estupro abrange o anterior “atentado violento ao pudor”, 

passando agora a compreender tanto a conjunção carnal forçada quanto a prática de outro 

ato libidinoso, podendo a vítima ser tanto o homem como a mulher; b) a conjunção carnal 

é uma espécie de ato libidinoso, mas com uma acepção mais restrita, já que se caracteriza 

pela penetração total ou parcial do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino, não 

sendo possível haver conjunção carnal entre pessoas do mesmo sexo; c) o ato libidinoso é 

qualquer ato destinado a satisfazer a lascívia, o apetite sexual, consistindo em gênero que 

abarca todos os atos voltados à satisfação da lascívia, exigindo-se o contato físico, sendo 

a conjunção carnal uma espécie de ato libidinoso (os atos libidinosos de grau reduzido de 

reprobabilidade da conduta e da inexpressividade do dano, tal como o beijo forçado, não 

se enquadram no crime de estupro); d) o constrangimento exige uma discordância séria, 

uma sincera resistência por parte da vítima, não se caracterizando se há uma relação 

sexual consentida; e) a violência consiste no emprego de força física, e a grave ameaça 

consiste na violência moral; e) o estupro contra pessoa menor de 14 anos, ou vulnerável, 

configura o “estupro de vulnerável”, descrito no item 4º, art. 217-A; f) o crime, em todas 

as modalidades, é considerado hediondo nos termos da Lei nº 8.072/90, a qual prevê que 

o seu autor não poderá ser beneficiado com anistia, graça ou indulto (art. 2º, I), não tem 

direito à fiança (art. 2º, II), deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado (art. 

2º, § 1º), e, em caso de sentença condenatória, o juiz poderá denegar a apelação em 

liberdade, ainda que o réu seja primário e de bons antecedentes (art. 2º, §3º). 

E.1.1.2. Dos crimes sexuais contra vulnerável 

Estupro de vulnerável: “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 

14 (catorze) anos” (Art. 217-A). 

Pena: a) reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos; 

 b) incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do 

ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência; 

 c) reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos, se da conduta resulta lesão corporal de natureza 

grave; 

 d) reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, se da conduta resulta morte. 

Observações: a) o agente pode ser homem ou mulher, mas se o ato lascivo se der através de 

conjunção carnal, a relação deverá ser heterossexual (as observações feitas no item 1º, art. 

213, inclusive para a caracterização do gênero “ato libidinoso”, aplicam-se também neste 

crime); b) a vítima deve ser menor de catorze anos ou pessoa que, mesmo maior do que 

essa idade, por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento 

para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência (em 

coma, em sono profundo, anestesiada ou sedada, por exemplo); c) se a vítima for menor 

de catorze anos, será estupro não somente o ato libidinoso forçado, mas também o 
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realizado mediante fraude ou mesmo consentido (a jurisprudência, em certos casos, 

entende não caracterizado o crime quando o ato é realizado com o consentimento da 

vítima menor de catorze anos, se esta é claramente madura para a vida sexual, já que se 

trata de hipótese alheia aos fins protetivos da lei); d) estupro de vulnerável, em qualquer 

de suas modalidades constitui-se crime hediondo (art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/90). 

 

Corrupção de menores: “Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de 

outrem” (art. 218). 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 

Observações: a) a conduta incriminada é da pessoa que atua como intermediário para satisfazer 

a lascívia de outrem, induzindo alguém menor de 14 anos para esse fim; b) limita-se o 

crime a induzir a satisfazer a lascívia de outrem, de modo que o que satisfaz a sua própria 

lascívia não pode ser considerado autor do crime (embora poderá ser autor de outros 

crimes, como o de estupro de vulnerável, ou de favorecimento à prostituição ou 

exploração de menores); c) o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, e 

é conhecido como proxeneta, lenão ou mediador; d) há quem sustente que o mediador 

que induz o menor à lascívia de pessoa determinada pode ser também condenado como 

coautor do crime de “estupro de vulnerável” (se houver a conjunção carnal ou qualquer 

outro ato de libidinagem com contato físico); e) o “induzir” deve ser para satisfazer a 

lascívia de pessoa ou pessoas determinadas, sem contraprestação econômica, pois se for 

para atender os desejos sexuais de pessoas indeterminadas, mediante remuneração, 

restará caracterizado o crime de favorecimento à prostituição, previsto no item 7º, art. 

218-B; f) o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da Lei nº 

12.015/09, passou a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele 

praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

§1º. Incorre nas penas previstas no “caput” deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas 

utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. 

§2º. As penas previstas no “caput” deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a 

infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990” (lei dos crimes hediondos) 

 

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente: “Praticar, na presença 

de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou 

outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem” (art. 218-A). 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 

Observações: a) o autor do crime pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, e a vítima deve 

ser menor de catorze anos, do sexo masculino ou feminino; b) o crime se configura tanto 

quando se pratica, na presença de alguém menor de catorze anos, conjunção carnal ou 

outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, como também 

quando se induz o menor a presenciar o ato; c) o menor de catorze anos deve unicamente 

assistir à prática de libidinagem (não se exige a presença física, podendo ser por meios 

tecnológicos, como a internet), pois se houver o seu envolvimento físico será o caso de 

“estupro de vulnerável”. 
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Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável: 
“Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém 

menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a 

abandone” (art. 218-B). 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e se o crime é praticado com o fim de obter 

vantagem econômica, aplica-se também multa. 

 Incorre nas mesmas penas: 

 a) quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 

(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no “caput” do artigo; 

 b) o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas 

referidas no “caput” do mesmo artigo (nesta hipótese haverá também a cassação da 

licença de localização e de funcionamento do estabelecimento). 

 

Observações: a) qualquer pessoa pode praticar o delito, mas a vítima somente pode ser a pessoa 

(do sexo feminino ou masculino) entre os catorze anos e dezoito anos, ou que, por 

enfermidade ou deficiência mental que tenha relativo discernimento para a prática do ato 

(se não tiver compreensão e discernimento para o ato, assim como se for menor de 

catorze anos, o crime será “estupro de vulnerável”); b) a prostituição pressupõe o contato 

físico entre as pessoas envolvidas na atividade sexual, enquanto a exploração sexual não 

depende do envolvimento físico entre quem paga pelo prazer sexual e quem recebe 

vantagem econômica; c) incorrem na mesma pena tanto os responsáveis por casa onde 

haja prostituição juvenil, como também o cliente dessa casa que mantém relação sexual 

com a pessoa menor (com mais de catorze anos e menos de dezoito anos, porque se 

menor de catorze, haverá crime de “estupro de vulnerável”), desde que se prove 

submissão, indução, atração, facilitação, impedimento ou dificuldade ao abandono da 

prostituição do menor ou enfermo; d) o crime, por ser mais abrangente, revogou 

tacitamente o crime previsto no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

8.069/90); e) se favorecimento de prostituição de maior de dezoito anos, será outro crime 

(ver comentários ao art. 228). 

 

E.1.1.3. Alguns outros crimes tipificados no Código Penal 

Mediação para servir a lascívia de outrem: “Induzir alguém a satisfazer a lascívia de 

outrem” (Art. 227). 

Pena: a) reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos; 

 b) reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 

18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou 

companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de 

educação, de tratamento ou de guarda; 

 c) reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência, se o 

crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude; 

 d) se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 

Observações: a) se a vítima é menor de 14 (catorze) anos, o crime será crime sexual contra 

vulnerável, tratado em comentário ao art. 218). 
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Favorecimento à prostituição: “Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone” (Art. 228). 

Pena: a) reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa; 

 b) reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, 

irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da 

vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 

vigilância; 

 c) reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, além da pena correspondente à violência, se o 

crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude; 

 d) aplica-se também multa, se o crime é cometido com o fim de lucro. 

Observação: se a vítima for menor de 18 (dezoito) anos, ou vulnerável, o crime será o descrito 

no item 7º, 218-B (conferir observações respectivas). 

 

Ato obsceno: “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público” (Art. 

233). 

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Observações: a) protege o pudor público, o sentimento de pudor médio da coletividade, e 

também o pudor individual de quem, eventualmente, presencia o fato; b) precisa ser 

praticado em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público; c) é preciso realizar o ato, 

e, portanto, está excluído o uso da palavra (que poderá servir para a prática de injúria ou 

da contravenção de importunação ofensiva ao pudor), ou o gesto que em si nada tenha de 

obsceno (embora por interpretação se possa deduzir). 

 

Escrito ou objeto obsceno: “Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim 

de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa 

ou qualquer objeto obsceno” (Art. 234). 

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. 

Incorre na mesma pena quem: 

a) vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo; 

b) realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição 

cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo 

caráter; 

c) realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de 

caráter obsceno. 

Importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da Lei de Contravenções Penais). Não é crime e, 

portanto, somente enseja a aplicação de pena econômica. Consiste em ofender o pudor de 

alguém, mediante palavras ou atos impudicos, que não se caracteriza como ato libidinoso. 

E.1.1.4. – Dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, previu crimes específicos, que 

serão examinados a seguir. Deixa-se, no entanto, de examinar o art. 244-A desse Estatuto, 

porque, como já ressaltado, foi revogado tacitamente pelo art. 218-B do Código Penal na 
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redação da Lei nº 12.015/2009; e também o art. 244-B, já analisado juntamente com o crime de 

corrupção de menores, no comentário ao art. 218. 

A expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica”, quando utilizada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (doravante designado apenas por ECA), “compreende qualquer 

situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou 

simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins 

primordialmente sexuais” (Art. 241-E do ECA). 

 

“Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo 

explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente” (Art. 240 do ECA). 

Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. Incorre nas mesmas penas quem agencia, 

facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou 

adolescente nas cenas referidas no caput do artigo, ou ainda quem com esses contracena. 

Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: 

 a) no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; 

 b) prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; 

 c) prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau, 

ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer 

outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. 

 

 “Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo 

explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente” (Art. 241 do ECA). 

Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

“Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, 

inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro 

registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente” (Art. 241-A). 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

Nas mesmas penas incorre quem: 

 a) assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou 

imagens de que trata o caput do artigo; 

 b) assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas 

ou imagens de que trata o caput do artigo. 

 “Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de 

registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente” (Art. 241-B). 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois 

terços) se for de pequena quantidade o material a que se refere o caput do artigo. 

 

“Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica 

por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer 

outra forma de representação visual” (Art. 241-C). 
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Pena: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Incorre nas mesmas penas quem vende, 

expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, 

possui ou armazena o material produzido na forma do caput do artigo. 

 

 “Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o 

fim de com ela praticar ato libidinoso” (Art. 241-D). 

Pena: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Nas mesmas penas incorre quem: 

a) facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou 

pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; 

b) pratica as condutas descritas no caput do artigo com o fim de induzir criança a se 

exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. 

E.1.2. Da ação criminal 

Anteriormente, no caso de crimes sexuais, como regra geral, a ação penal era privada, ou 

seja, de iniciativa da vítima ou de seu representante legal mediante queixa (ingresso em juízo 

com ação penal). 

Atualmente, no entanto, com a nova redação dada pela Lei nº 12.015/2009 ao art. 225 do 

Código Penal, nos crimes contra a liberdade sexual (item I.1, arts. 213 a 216-A do CP) e nos 

crimes sexuais contra vulnerável (item I.2, arts. 217-A a 218-B), a ação penal é pública, 

condicionada à representação. 

A regra geral, portanto, não é a vítima ou seu representante ingressar com a ação penal, 

mas sim o Ministério Público, exigindo-se a autorização da vítima ou do representante legal 

para o ajuizamento de ação objetivando a punição do autor do crime (e inclusive para a abertura 

do inquérito policial). Para a autorização referida não se exige procedimento especial ou 

quaisquer formalidades, bastando a mera comunicação do fato à autoridade judicial, policial ou 

do Ministério Público, com o intuito de que sejam tomadas medidas criminais contra o 

agressor. 

No entanto, sendo a vítima desses crimes menor de 18 (dezoito) anos, ou pessoa 

vulnerável, e no caso de crime de estupro com violência real, ou seja, mediante emprego de 

força física, a ação penal será pública incondicionada (art. 225, Parágrafo único e Súmula 608 

do STF). Nessas hipóteses, o Ministério Público pode e deve iniciar a ação penal 

independentemente da manifestação de vontade de quem quer que seja, e até mesmo contra a 

vontade da vítima ou de seus familiares. Os crimes definidos na Lei do Estatuto da Criança e do 

Adolescente também são de ação pública incondicionada (art. 227 da Lei. 8.069/90). 

Nos crimes de ação pública, tanto condicionada como incondicionada, a ação penal de 

iniciativa da vítima ou de seu representante legal mediante queixa, somente se justifica 

subsidiariamente, ou seja, em razão da inércia do Ministério Público. A ação penal subsidiária 

somente é possível quando houver desídia, inércia, do Ministério Público, e não quando a 

denúncia for inadmissível, tal como quando o inquérito policial é arquivado pelo juiz a 

requerimento do Ministério Público. 

 

E.1.3. Da decadência e da prescrição penal 

E.1.3.1. DA DECADÊNCIA 
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A decadência é a perda do direito de representação ou de queixa (ajuizamento de ação) do 

ofendido ou de seu representante legal, em razão do decurso do tempo. A decadência atinge o 

direito de ação e, de modo indireto, atinge o próprio direito de punir do Estado, sendo uma das 

causas de extinção de punibilidade (art. 107, inciso IV). O prazo decadencial não se interrompe 

nem se suspende. 

A vítima ou o seu representante legal (pai, mãe, tutor, curador) decairão do direito de 

apresentar representação (ação penal condicionada) ou queixa (ação penal privada) se não 

exercerem esse direito no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data do conhecimento da 

autoria do crime (art. 103). Quando se trata de ação penal privada, a decadência ataca o direito 

de agir do ofendido ou de seu representante legal, e, em consequência, o Estado perde a 

pretensão punitiva. Quando se trata de ação penal pública condicionada à representação, a 

decadência impede que o Ministério Público possa deduzir em juízo a pretensão punitiva do 

Estado, que fica extinta. 

Quando o Ministério Público não ingressar com a ação penal pública (tanto a condicionada 

mediante representação como a incondicionada), o prazo para o ingresso da ação penal 

subsidiária será de 6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o 

oferecimento da denúncia (art. 5º, LIX da Constituição Federal, art. 100, §3º do Código Penal e 

art. 38 do Código de Processo Penal). O prazo para o ingresso da denúncia (ação penal pública) 

é de 5 (cinco) dias para o réu preso, contados da data de recebimento dos autos do inquérito, e 

de 15 (quinze) dias para o réu solto (art. 46 do Código de Processo Penal); se dispensado o 

inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver 

recebido as peças de informações ou a representação (art. 46, §1º do Código de Processo 

Penal). 

Se o ofendido é menor de dezoito anos, o direito de queixa ou de representação pertence a 

seu representante legal. Se o ofendido é maior de dezoito e menor de vinte e um anos, o direito 

de queixa ou de representação pode ser exercido por ele ou por seu representante legal (art. 34 

do Código de Processo Penal). Se o ofendido é maior de vinte e um anos, só ele pode exercer o 

direito. 

O prazo decadencial, para o representante legal do menor, flui de acordo com a regra geral, 

mas, para o menor, somente quando ele completar 18 (dezoito) anos. Assim, o exercício de 

queixa ou de representação pode ser exercido de modo independente entre o ofendido e o seu 

representante legal (Súmula 594 do STF). Para o menor, somente quando atingir 18 (dezoito) 

anos é que começará a contar o prazo decadencial para representar ou para apresentar a queixa, 

inclusive a ação penal subsidiária, independentemente de já ter transcorrido o prazo de 

decadência para o seu representante legal. 

Não há prazo de decadência para o Ministério Público, que pode ingressar a qualquer tempo 

com a ação penal pública, mesmo depois do prazo legal, desde que não extinta a pretensão 

punitiva. Apenas o ofendido e seu representante legal é que se submetem à decadência. 

 

E.1.3.2. DA PRESCRIÇÃO 

A prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Ocorrido o 

crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o seu autor, que deve ser exercida dentro de 

determinado lapso temporal, sob pena de prescrição. 

Há duas prescrições possíveis: a da pretensão punitiva e a da pretensão executória. 

A prescrição da pretensão punitiva ocorre sempre antes de transitar em julgado a sentença 

condenatória, e varia de acordo com a pena máxima fixada abstratamente na lei para a figura 

criminosa (art. 109). Escoado o prazo abstratamente fixado, que está sujeito a interrupções ou 
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suspensões, ocorre a prescrição da pretensão punitiva (prescrição da ação penal). Nessa espécie 

de prescrição são totalmente apagados os efeitos do fato criminoso, como se este jamais tivesse 

sido praticado. Prevê o art. 109 que se verifica a prescrição da pretensão punitiva: 

I - em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze); 

II - em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena é superior a 8 (oito) anos e não excede a 

12 (doze); 

III - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 

(oito); 

IV - em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 

(quatro); 

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não 

excede a 2 (dois); 

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. 

Por outro lado, a prescrição da pretensão executória se verifica depois de transitado em 

julgado a sentença condenatória, no lapso de tempo variável de acordo com a pena 

concretamente aplicada (art. 110, caput). A sentença judicial transitada em julgado perde sua 

força executória se a punição nela prevista não for executada pelos órgãos estatais no prazo 

legal. Nessa espécie de prescrição, extinguem-se somente as penas aplicadas, permanecendo, 

no entanto, dentro de certos limites os efeitos da condenação, tal como a inscrição no rol dos 

culpados e a caracterização da reincidência. Verifica-se a prescrição da pena executória nos 

mesmos prazos previstos no art. 109 (itens I a VI acima), os quais se aumentam de um terço, se 

o condenado é reincidente. 

Tanto na prescrição da pretensão punitiva como na prescrição da pretensão executória, o 

prazo prescricional é reduzido pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor 

de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos (art. 115). 

A regra geral para a data de início da contagem do prazo da prescrição da pretensão 

punitiva é a do dia da consumação do delito (art. 111, I) e, no caso de prescrição da pretensão 

executória, a do dia do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 112). Contudo, o 

início da contagem prescricional da pretensão punitiva dos crimes contra a dignidade sexual de 

crianças e adolescentes, previstos no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

somente se dá a partir do momento em que a vítima completa 18 (dezoito) anos, salvo se a esse 

tempo já houver sido proposta a ação penal (art. 111, inciso V). 

O prazo prescricional sempre é interrompido (ou seja, começa a fluir novamente novo 

prazo prescricional idêntico), quando ocorre o recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, no 

caso da prescrição da pretensão punitiva (art. 117, inciso I), ou quando ocorre o início do 

cumprimento da pena, no caso da prescrição da pretensão executória (art. 117, inciso V). 

Convém ressaltar por fim que, nos termos legais e de acordo com construção 

jurisprudencial, poderá ocorrer também a prescrição da pretensão punitiva após a aplicação da 

pena em concreto ao autor do crime pela sentença, desde que esta não tenha transitado em 

julgado em virtude de recurso interposto apenas pelo condenado, objetivando a redução da pena 

aplicada (art. 110, §1º). A prescrição da pretensão punitiva, nessa hipótese, verificar-se-á nos 

mesmos prazos do art. 109 acima citados (itens I a VI), substituindo-se a pena prevista 

legalmente em abstrato pela pena em concreto efetivamente aplicada pela sentença ao autor do 

crime. Há duas subespécies de pretensão punitiva nessa hipótese. A primeira denomina-se 

prescrição intercorrente, que se verifica entre a sentença recorrida e o julgamento do recurso, 

contando-se como data de início da contagem do prazo prescricional a data da sentença 
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condenatória. A segunda é a denominada prescrição retroativa, cuja data de início será contada 

a partir da denúncia ou queixa. 

 

E.2. RESPONSABILIDADE CIVIL 

No direito privado, o que se procura é a reparação do dano em benefício da vítima, através 

da responsabilização civil. No que tange à responsabilidade civil, a remissão a artigos será 

sempre do Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2001. 

Conforme o Código Civil, todo aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito (art. 186). E todo aquele que cometer ato ilícito, fica obrigado a reparar o dano causado 

(art. 927). É a responsabilidade chamada extracontratual ou aquiliana. 

Para que se possa imputar a alguém a obrigação de reparar o dano, é preciso a existência, 

no agente, de capacidade de discernimento e de livre-determinação da vontade. Ou seja, não 

incorre em culpa, e, portanto, não pratica ato ilícito, aquele que não pode entender e querer. É a 

chamada inimputabilidade dos amentais e dos menores. No entanto, seus pais ou responsáveis 

responderão pelos atos danosos por eles realizados, e excepcionalmente também o próprio 

incapaz (arts. 932, I, 928 e 942, parágrafo único). Também não há imputabilidade se houver o 

consentimento da vítima na lesão ao seu próprio direito (sendo ela capaz e consentir por sua livre 

vontade). 

Além do próprio agente do ato lesivo (ou dos coautores), o Código Civil considera também 

responsável, ainda que sem culpa de sua parte: os pais, pelos atos dos filhos menores que estão 

sob sua autoridade e em sua companhia; o empregador, pelos atos do empregado no exercício do 

trabalho; e os donos de hotéis ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para 

fins de educação, pelos atos de seus hóspedes e educandos (arts. 932 e 933). 

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, em toda a sua extensão 

(art. 944). Se possível, restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo a vítima ao estado em 

que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Todavia, como na maioria dos casos se torna 

impossível tal objetivo, busca-se uma compensação em forma de pagamento de uma indenização 

monetária. É possível distinguir-se, no campo dos danos, a categoria dos danos patrimoniais, de 

um lado, dos chamados danos morais, de outro. A vítima fará jus à indenização pelos danos à sua 

integridade corporal e psíquica (tratamento médico e hospitalar, remédios, despesas com 

psicólogos, etc.), pelos prejuízos econômicos que teve (limitações à sua capacidade de trabalho, 

por exemplo), e pelos “danos morais” (dor no sentido amplo, angústia, humilhação, que não 

pode ser mensurada monetariamente, mas que merece reparação). 

Se a vítima concorreu culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada 

tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano (art. 945). 

Em princípio, a reparação do dano será integral, mas se houver excessiva desproporção 

entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização (art. 

944, parágrafo único). 

Os pressupostos da obrigação de indenizar são: a existência de um dano, a culpa do agente 

(ou dolo) e, por fim, a relação de causalidade (nexo causal) entre o fato culposo e o dano. A 

vítima tem o ônus, o encargo, de provar esses pressupostos, para que o autor possa ser 

condenado. 

O prazo de prescrição para o ingresso de ação visando à reparação civil dos danos é de três 

anos (art. 206, §3º, V), contado da data do ato ilícito que provocou o dano (art. 189). O ingresso 

de ação judicial, com o despacho do juiz ordenando a citação, interrompe a prescrição (art. 202, 
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I). Contudo, não corre prescrição contra os incapazes, ou seja, aqueles que não podem exercer 

pessoalmente os atos da vida civil: os menores de 16 anos, os deficientes mentais sem o 

necessário discernimento e os que não puderem exprimir sua vontade (arts. 198, I e 3º). 

Ademais, quando a ação civil se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não 

correrá a prescrição civil antes da sentença definitiva naquele processo (art. 200); poder-se-á, 

portanto, aguardar o resultado da ação criminal, para somente então se ingressar com a ação civil 

de reparação de danos. 

Há independência da responsabilidade civil em relação à criminal. Porém, se transitar em 

julgado decisão de juízo criminal que confirme a existência do fato criminoso e a sua autoria, 

não mais se poderá questionar essas matérias no âmbito civil (art. 935). Daí que, havendo um 

dano oriundo de crime, a decisão penal condenatória ocasionará o dever de indenizar e servirá de 

título executivo no juízo cível. Porém, a sentença condenatória de indenização cível não depende 

de sentença condenatória no âmbito penal (arts. 64 a 67 do Código de Processo Penal), de 

maneira que o réu pode ser absolvido na ação criminal, por exemplo, por falta de provas, mas ser 

condenado a reparar na ação civil. 
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APÊNDICE II 

INFORME SOBRE SUPOSTO ABUSO SEXUAL DE UM MENOR ATRIBUÍDO A UM FIEL 

DA PRELAZIA DO OPUS DEI NO BRASIL 

Não é necessário possuir todas as informações solicitadas antes de apresentar o informe 

 

1) Este informe é apresentado por: 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade____________________ Estado ________________________ 

CEP _________ Telefone _______________ 

 

2) Suposto autor do abuso: 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade____________________ Estado ________________________ 

CEP _________ Telefone _______________ 

 Idade_____ Sexo: Masculino__   Feminino__ 

 

3) Suposta vítima: 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade____________________ Estado ________________________ 

CEP _________ Telefone _______________ 

 Idade atual_____ Sexo: Masculino__   Feminino__ 

 Idade quando presumivelmente sofreu o abuso ____ 

 

4) Endereço e telefone dos pais ou representantes, se a vítima ainda for menor de idade:

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade____________________ Estado ________________________ 

CEP _________ Telefone _______________ 

 

5) Nome, endereço e telefone das testemunhas oculares do suposto abuso (utilize outra folha, 

se necessário):   

 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade____________________ Estado ________________________ 

CEP _________ Telefone _______________ 

 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade____________________ Estado ________________________ 

CEP _________ Telefone _______________ 

 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade____________________ Estado ________________________ 
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CEP _________ Telefone _______________ 

 

6) Nome e telefone daqueles que tiveram informação verbal do suposto abuso (utilize outra 

folha, se necessário): 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

 Telefone: _______________ 

 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

 Telefone: _______________ 

 

 Nome completo: ____________________________________________________________ 

 Telefone: _______________ 

 

7) Faça por escrito, por favor, em outra folha, à máquina ou à mão em letra legível, se possível 

em letra de forma, uma descrição do suposto abuso com as seguintes informações: 

 

 Natureza do(s) suposto(s) ato(s) (tipo de pecado contra o 6º Mandamento) 

 Data(s) e hora(s) do(s) suposto(s) ato(s) 

 Lugar(es) / endereço(s) da ocorrência do(s) fato(s) 

 Qualquer outra informação que considere importante (por exemplo, se houve uso 

de violência, ameaças, oferecimento de dinheiro ou presentes, abuso de 

autoridade, etc.) 

 

Assinatura da pessoa que escreveu este informe: _____________________________________  

Data: ___________________________ 

 

Assine também, por favor, a folha na qual fez a descrição dos fatos. Grampeie-a junto com esta 

folha. 

 


