MP planeja força-tarefa para investigar
médium João de Deus por abuso sexual
Após divulgação dos primeiros relatos, outras 25 mulheres procuraram o Fantástico e também
relataram abusos; advogado diz que médium nega acusações e vai colaborar com as
investigações.
(G1/GO, 09/12/2018 – acesse no site de origem)
O Ministério Público informou que deve fazer uma força-tarefa para ouvir todas as mulheres
que denunciam terem sido vítimas de abuso sexual pelo médium João de Deus, em Abadiânia.
Segundo o órgão, já existiam denúncias contra ele desde 2010. Após os relatos exibidos pelo
programa Conversa com Bial e pelo jornal O Globo, 25 outras mulheres relataram nas últimas
48h terem sofrido o mesmo tipo de crime. A defesa dele nega as acusações. As informações são
do Fantástico.
Os abusos teriam ocorrido desde a década de 80 até outubro do ano passado. Uma das
mulheres conta a violência que sofreu. “Ele pegava nos meus seios. Sempre de costas pra ele.
Beijava no meu pescoço e encostava o pênis dele no meu bumbum”, contou. Ela disse ainda
que o médium se aproveitava das pessoas que estavam fragilizadas e doentes.
O Ministério Público de Goiás informou que já existiam denúncias contra João de Deus desde
2010. Em 2012, ele chegou a ser julgado por abuso sexual, mas foi inocentado por falta de
provas. A promotora Gabriela Manssur, de São Paulo, conta que, depois que as denúncias
foram exibidas no Conversa com Bial, já foi procurada por mais de 200 mulheres que também
fazem relatos semelhantes.
“Vai ser feito uma força tarefa para ouvir todas as mulheres e encaminhar para o Ministério
Público de Goiás”, disse.
O promotor de Justiça de Goiás Luciano Miranda Meireles diz que é importante que cada
mulher que se sentiu abusada procure a instituição. “Embora os relatos sejam parecidos, não
são o mesmo crime, nós temos o crime de estupro, crimes de abuso sexual mediante fraude, e
crime de estupro de vulnerável, cada uma com a sua particularidade. Então a gente tem que
analisar, a pessoa tem que dar o seu depoimento”, explicou.
A Polícia Civil de Goiás também investiga o médium por violência sexual. “O que é preciso é
que, além das denúncias que foram feitas, dos boletins de ocorrências, que a vítima também
colabore durante os depoimentos, seja em outro estado, seja vindo a Goiás”, disse a delegada e
assessora de imprensa da corporação, Marcela Orçai.
Relatos

Algumas das vítimas dizem que sofreram os abusos quando eram crianças ou adolescentes.
Uma mulher conta que foi estuprada pelo menos dez vezes. Na época, ela tinha apenas 11 anos
de idade.

“Ele pediu para eu colocar a mão pra trás e eu senti uma coisa estranha. Aí eu
comecei a chorar. E falei assim: “o que que é isso?”. Ele falou assim: “é o que vai te
curar”. Aí ele veio para minha frente e fez o que fez comigo. Tudo o que você
imaginar”, relatou.

Outra diz que sofreu o abuso com 15 anos. Na época, os pais dela saíram de São Paulo e foram
pedir ajuda para João de Deus porque a menina sofria com depressão. “Ele mesmo pegava a
mão dele e fazia eu manipular o pênis dele e eu tentando tirar e ele puxava. Aí ele falava assim:
“se entrega. Se entrega”. De repente, ele pegou a minha cabeça e abaixou para eu fazer sexo
oral nele”, contou.
Uma ex-funcionária da Casa Dom Inácio de Loyola, onde ele atende, também relata abusos. Ela
tem 35 anos, frequentou o local várias vezes e conta que os abusos ocorreram quando ela
estava sozinha.
“Na primeira ocasião, ele pegou um colchão que tinha no corredorzinho e colocou no chão. Ele
mandou eu tirar a roupa, eu tirei. Não entendi muito bem. Da outra vez que eu fui, ele sentou
na poltrona dele, tirou as calças e mandou eu mexer no órgão dele”, relatou.
De acordo com a ex-funcionária, ela teve medo de denunciar o médium à Polícia Civil. “Era
medo, medo de me expor, ele tem costas quentes né, poderoso em Abadiânia e em Goiás”,
afirmou.
Ao Fantástico, outra contou que procurou o médium em 1992, após perder o pai. “Ele pegava
minha mão e apertava no pênis dele. Ele desabotoou meus botões da blusa, três botões.
Colocou a mão e segurou no bico do meio seio”, relatou.
Ela disse que os abusos aconteceram durante cinco dias seguidos e que ainda se sentiu
ameaçada. “Ele falou: ‘eu sei onde seus avós moram, eu sei onde a sua família mora, eu mato
cada um deles’. Foi esse medo que me fez voltar”, completou.
João de Deus Nega acusações
O advogado Alberto Toron, que defende o médium, afirmou que o cliente nega as acusações e
que ele está à disposição da Justiça para esclarecimentos.
“Muito enfaticamente ele nega. Ele recebe com indignação a existência dessas declarações,
mas o que eu quero esclarecer, que me parece importante, é que ele tem um trabalho de mais

de 40 anos naquela comunidade, atendendo a todos os brasileiros, gente de fora do país, sem
nunca receber esse tipo de acusação”, disse.
Além disso, o advogado esclareceu que o padrão de João de Deus era atender a todos em
grupo. “Eventualmente atendeu alguma pessoa, alguma autoridade sozinho, isso é um episódio
localizado. Mas pessoas, mulheres, crianças em geral, eram atendidas coletivamente diante de
um grande número de pessoas”, continuou.
Por fim, disse que o cliente vai colaborar com as investigações. “Amanhã mesmo [segundafeira, 10] nós vamos nos dirigir às autoridades judiciárias da cidade de Abadiânia para dizer
que ele está à disposição da polícia, do juiz, do Ministério Público para ser ouvido em qualquer
momento”, disse.
“Achamos que tudo isso deve ser objeto de uma investigação marcada pela seriedade e nós
esperamos que isso aconteça para que a verdade venha à tona”, concluiu Toron.
No sábado (8), a assessoria de João de Deus já havia dito, em nota, que “há 44 anos, João de
Deus atende milhares de pessoas em Abadiânia, praticando o bem por meio de tratamentos
espirituais. Apesar de não ter sido informado dos detalhes da reportagem, ele rechaça
veementemente qualquer prática imprópria em seus atendimentos”.
Trajetória do médium
João Teixeira tem seguidores famosos e já recebeu visita de personalidades como a
apresentadora americana Oprah Winfrey. Ele foi apadrinhado por Chico Xavier e, antes de
fundar a Casa Dom Inácio, em 1976, peregrinava pelo país fazendo cirurgias espirituais,
segundo reportagem do jornal O Globo.
No início do seu trabalho, João de Deus foi alvo de denúncias de exercício ilegal da medicina.
Depois, também foi acusado de sedução de uma menina menor de idade. Foi absolvido por falta
de provas.
De acordo com a revista “Época”, o religioso já foi acusado também de atentado ao pudor,
contrabando de minério e assassinato. Em nenhum dos casos foi julgado culpado.
Ele nasceu em Cachoeira da Fumaça (GO), filho de um alfaiate e uma dona de casa. Estudou
até o segundo ano do ensino fundamental. Tem 11 filhos – cada um com uma mulher diferente.
A revista “Época” diz que alguns deles são evangélicos, e não seguem a espiritualidade
atribuída ao pai. João de Deus rejeita o rótulo de santo ou de ser um homem especial.

