
Prot. 2472/35 

Dom Pedro Carlos Cipollini 
Bispo Diocesano de Sanro André - SP 

Em nome de Jesus 

DECRETO DE SUSPENSÃO DE ORDEM 

A todos que este nosso decreto virem, saudação, paz e bênção no Senhor! 

O Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Bispo Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, no 

exercício do seu Múnus Pastoral, como Pastor próprio desta Igreja Particular que lhe foi confiada 

por mercê de Deus e pelo Romano Pontífice, conforme os Cânones 375 e 381 do Código de Direito 

Canônico, sobre as obrigações dos clérigos, especialmente previsto nos Cânones 273 e 274 §2°. E o 

que determina o cân.1319. 

Considerando que o Revmº Senhor Padre Adenízio Leonardo Miranda, infringiu 
os cânones 276 § 1 e 277 § 1, fato confirmado pelo padre diante dos fiéis leigos e com 
isto, provocando escândalo entre os mesmos; 

Considerando que o referido clérigo entregou pessoalmente ao Bispo diocesano, por 
iniciativa própria sem coação alguma, de livre e espontânea vontade, a renúncia ao ofício de pároco 
em documento com data de 17/12/2020; 

Considerando que o referido clérigo tenha incorrido nas causas elencadas no cân. 1741, que 
justificam a legítima destituição do oficio de párqco, motivo pelo qual o Bispo aceitou a renúncia 
em 23/12/2020, sem que houvesse a necessidade de aplicar o Instituto da Destituição ou a 
Transferência de Pároco; 

Considerando que nesta carta de renúncia ao ofício, o referido padre alegou não estar bem 
de saúde, por estar sofrendo de "ansiedade, doença esta que ocasionou muitos danos ao meu 
sistema emocional e psíquico" (sic) e ainda alegado estar: "emocionalmente abalado e 
psicologicamente incapaz de dar continuidade ao trabalho junto à comunidade" (sic); 

Considerando que um grupo de paroquianos (Paróquia Santo Antônio - São Caetano do Sul) 
apresentou ao Tribunal Eclesiástico em 22/12/2020, uma "denúncia queixa" referente ao padre em 
questão, por "desvio de conduta e má administração" (sic), entre outras acusações, o que está sendo 
investigado a fim de evitar negligência e omissão do Ordinário, ao teor da Carta Apostólica do Papa 
Francisco, "Como uma mãe amorosa" Art. l n.1; 

Considerando que o Bispo diocesano tenha designado o Sr. Vigário Geral para realizar visita 
pastoral, de fato realizada na paróquia em questão e, tendo o visitador entregue ao Bispo relatório 
da visita, constatando-se uma situação anômala deixada pelo pároco; 

Considerando o Conselho de Presbíteros ter tratado da situação em sua reunião ordinária de 
04/02/2021; ocasião em que o Bispo pode ouvir os membros deste Conselho sobre a questão, 
ponderando-se, por fim que, a situação na qual o referido padre se encontra envolvido, remonta a 
pretérita data, e o Bispo, como é de seu dever, que cuide da recuperação do sacerdote e promova a 
observância das leis eclesiásticas, à luz do Ordenamento Jurídico vigente (cf. Cân. 392); 

Portanto, diante destes fatos, havemos por bem decretar como de fato: 




